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1. Dades generals 
 

1.1.  Identificació del projecte 
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    DNI: 39895905J  
 
 

- Adreça de l’obra: 
 

 Carrer de Milà, núm. 3 - 5 
43840 – Salou (Tarragona) 

 
 

- Tècnic projectista:  
 

Enric Mitjana i Salvat 
Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat núm. 18287-CEGETIG 
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Ctra. Antiga d'Amer nº 10-12, 2º D – 17007 Girona / Telf. 972.221.999 
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1.2.  Generalitats 
 
L'objecte del present projecte és la descripció de les actuacions necessàries per tal de 
renovar les instal·lacions existents a l’edifici corresponent a la piscina municipal de Salou. 
L’esmentada reforma i adequació dels les diferents instal·lacions ha estat motivada pel 
grau d’envelliment que presenten degut a la falta de manteniment i, al mateix temps, per 
aplicar-hi una sèrie de millores que disminueixin el consum energètic i optimitzin el disseny 
i funcionament de les instal·lacions. 
 
Com a documentació complementària al projecte s’adjunten, en documents a part 
específics, l’estat d’amidaments i pressupost, l’estudi de seguretat i salut, i el plec de 
condicions tècniques generals i particulars. 
 
Dit això i d’acord al plec de condicions tècniques descrites en l’expedient 18245/2019, 
referent a la redacció del projecte executiu de les obres de renovació del sistema de 
climatització, ACS i calefacció de la piscina municipal de Salou, així com la renovació parcial 
i millora de la seva cúpula, incloent l’anàlisi previ de l’estat actual de les instal·lacions del 
complex esportiu, la direcció facultativa de les obres que s’adjudiquin i la coordinació de la 
seguretat i salut durant la seva execució, es redacta el present projecte, sempre partint de 
la informació recollida en el document d’anàlisi previ de l’estat actual de les instal·lacions 
existents per tal de poder valorar l’estat d’aquestes i el seu possible aprofitament. 
 
Dins d’aquest mateix document, s’analitzarà les modificacions necessàries per a obtenir la 
llicencia d’activitats del recinte de la piscina. 
 
Per la realització d’aquest document, prèviament s’han realitzat les visites necessàries per 
la obtenció i recopilació de la informació de les instal·lacions existents que afectaran al 
desenvolupament del present projecte executiu. 
 
Les visites, s’han realitzat acompanyades del personal tècnic de la brigada municipal de 
Salou, coneixedors de l’estat actual de les instal·lacions, manteniments i envelliment dels 
equips. 
 
Degut a l’estat actual de les instal·lacions, del temps d’execució i per desconeixença del 
personal de les brigades municipals, hi ha hagut instal·lacions que no s’han pogut estudiar 
en profunditat. A tals efectes, cal tenir en consideració que si no s’ha pogut extreure més 
informació de les instal·lacions existents no ha sigut per deixadesa o per no realitzar més 
feina de camp, sinó perquè l’estat actual, l’envelliment i mal manteniment de les mateixes 
no permetien poder extreure més informació d’aquestes. 
 
Les instal·lacions a reformar s’han dissenyat i calculat de manera que es compleixin en tot 
moment els reglaments i normatives que s’indiquen en el capítol que es detalla a 
continuació, així com qualsevol altra reglamentació o normativa que pugui esser d’aplicació 
a la instal·lació projectada. Al mateix temps, el present projecte tindrà com a objectiu 
obtenir tots els permisos necessaris, i la presentació als Serveis d’Indústria, o altres 
organismes competents. 
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2. Normativa aplicable 

 

L’edifici de la piscina municipal de Salou, va ser construït aproximadament a l’any 1.992. No 
es té mes precisió d’aquesta data, ja que quan es va construir aquest edifici pertanyia al 
municipi Vil·la Seca – Salou, municipi que actualment s’ha desagregat i formen dos 
d’independents, Vil·la seca i Salou, respectivament. 
 
Així, les normatives sobre les quals s’analitzen les instal·lacions existents, son en cada cas 
les següents: 
 

- Instal·lació elèctrica existent: R.E.B.T. aprovat en el RD 2413/1973. Les actuacions 
recents, com l’ampliació del fitness o saunes s’analitzaran amb el R.E.B.T. aprovat 
en RD 842/2002. 
 
A nivell de seguretat i sectoritzacions, es seguirà el que estableixin els 
VADEMECUMS de FECSA ENDESA i el propi CTE-DB-SI. 
 

- Instal·lació fontaneria i sanejament.  Aquesta instal·lació es veu que està en estat 
d’origen de l’edifici, i s’analitzarà d’acord a la normativa vigent l’any 1998, és a dir 
les NTE-IFF-1973. 
 

- Instal·lació Gas Natural. Aquesta instal·lació, també es veu d’origen, però donada la 
seva perillositat s’analitzarà d’acord a la normativa vigent aprovada pel RD 
919/2006. 
 

- Instal·lació tèrmica. S’analitzarà d’acord a la normativa vigent l’any 1998, és a dir les 
NTE-IFF-1973. 
 

- Sectoritzacions i mesures contra incendi. Donada la peculiaritat de l’edifici, que 
segons ens transmet l’Ajuntament de Salou, no té concedida llicència d’activitats ni 
d’incendis, l’estat de conservació i el gran nombre d’usuaris que pot tenir en un 
moment donat, es farà l’anàlisi amb el CTE-DB-SI, per tal de tenir unes instal·lacions 
més segures i actualitzades. 

 
El present projecte ha estat confeccionat segons les directrius dels reglaments vigents i 
s’observaran com a prescripcions d’obligat compliment: 
 
NORMATIVES GENÈRIQUES 
 

 Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial en els establiments, les 
instal·lacions i productes. 
 

 Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

 Reial Decret 485/1997, del 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 
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 Reial Decret 486/1997, del 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut en el treball. 

 

 Reial Decret 487/1997, del 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relativa a la manipulació manual de càrregues. 

 

 Reial Decret 773/1997, del 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

 
NORMATIVES ESPECÍFIQUES 
 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE). 
 

o Modificació en juny de 2017 del Codi Tècnic de l’Edifciació (CTE) conforme la 
Llei 8/2013. 
 

 Reial Decret 235/2013, del 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment bàsic per a la 
certificació de la eficiència energètica dels edificis. 
 

o Reial Decret 564/2017, del 2 de juny, pel que es modifica el Reial Decret 
235/2013. 
 

 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE). 
 

o Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel que es modifica el RITE. 
 

o Reial Decret 283/2013, de 5 d’abril, pel que es modifica el RITE. 
 

 Reial Decret 552/2019, del 27 de setembre, pel que s’aprova el Reglament de 
seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques 
complementàries (IF).  
 

o Segons disposició 3era d’aquest Reial Decret, es legalitza la instal.lació 
segons exigències del anterior R.D. 138/2011 (Prèvia justificació mitjançant 
llicència d’obres) 

 

 Reial Decret 919/2006, del 28 de juliol, pel que s’aprova el Reglament tècnic de 
distribució i ús de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 
complementàries (ICG). 

 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 
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 Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s’estableixen els criteris higiènico-
sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis. 

 

 UNE 100030, d’abril del 2017, sobre la Prevenció i control de la proliferació i 
disseminació de la Legionel·la en instal·lacions. 

 

 Instrucció 4/2005 DGEMSI d’aclariments sobre els requisits de disseny 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i d’instal·lacions frigorífiques per a la 
prevenció i control de la legionel·losi. 

 

 Reial Decret 742/2013, del 27 de setembre, pel que s’estableixen els criteris 
tècnico-sanitaris de les piscines. 
 

 Directiva (UE) 2009/28/CE de la Comissió, del 23 d’abril de 2009, relativa al foment 
de l’ús d’energia de fonts renovables. 
 

 Reglament (UE) 1005/2009 de la comissió, del 16 de setembre de 2009, sobre les 
substàncies que esgoten la capa d’ozó. 
 

 Reglament (UE) 2019/1781 de la Comissió, per el que s’estableixen requisits de 
disseny ecològic per als motors elèctrics i els variadors de velocitat. 

 

 Reglament (UE) 640/2009 de la Comissió, relatiu als requeriments de disseny 
aplicables als motors elèctrics. 
 

 Directiva (UE) 2010/31/UE de la Comissió, relativa a la eficiència energètica en els 
edificis. 
 

 Reglament (UE) 327/2011 de la Comissió, relatiu als requeriments de disseny 
ecològic aplicables als ventiladors de motor amb potència entre 125kW i 500kW. 
 

 Reglament (UE) 811/2013 de la Comissió, del 18 de febrer de 2013, relatiu a 
l’etiquetatge energètic dels aparells de calefacció, calefactors combinats, dispositius 
solars, etc., de potència inferior a 70 kW. 
 

 Reglament (UE) 812/2013 de la Comissió, del 18 de febrer de 2013, relatiu a 
l’etiquetatge energètic dels aparells d’escalfament d’aigua, dipòsits d’ACS, 
dispositius solar i quips combinats d’aigua, de potència inferior a 70 kW. 
 

 Reglament (UE) 813/2013 de la Comissió, del 2 d’agost de 2013, relatiu als 
requeriments de disseny ecològic aplicables als aparells de calefacció i als 
calefactors combinats. 
 

 Reglament (UE) 814/2013 de la Comissió, del 2 d’agost de 2013, relatiu als 
requeriments de disseny ecològic aplicables d’escalfament d’aigua i dipòsits d’ACS. 
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 Reglament (UE) 1253/2014 de la Comissió, relatiu als requeriments de disseny 
ecològic aplicables a les unitats de ventilació. 
 

 Reglament (UE) 517/2014 de la Comissió, del 16 d’abril de 2014, sobre els gasos 
fluorats d’efecte hivernacle. 
 

 Reglament (UE) 2281/2016 del Parlament Europeu pel disseny ecològic aplicable als 
productes d’escalfament d’aire, refrigeració, refredadores de processos a alta 
temperatura i ventiloconvectors. 
 

 Reial Decret 842/2002, del 2 d’agost pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 
 

 UNE 60601:2013 Sala de màquines i equips autònoms de generació de calor o fred 
o per a cogeneració, que emprin combustibles gasosos. 
 

 UNE 53394:2006 IN Plàstics. Tubs de PE per a conducció d’aigua a pressió. 
Tècniques recomanades. 
 

 UNE-ENV 14526:2002 Sistemes de canalització en materials plàstics per a conducció 
d’aigua. PVC, PVC-U. 
 

 UNE 100012:2005 Higienització de sistemes de climatització. 
 

 UNE 13403:2003 Ventilació en els edificis. Conductes no metàl·lics. Xarxes de 
conductes en planxes de material aïllant. 
 

 UNE-ENV 12097:1998 Ventilació en els edificis. Conductes. Requeriments relatius 
als components destinats al manteniment. 
 

 UNE 100100:2000 Climatització. Codi de colors. 
 

 UNE-EN 12207:2000 Finestres i portes. Permeabilitat a l’aire. Classificació. 
 

 UNE-EN ISO 7730:2006 Ergonomia de l’ambient tèrmic, determinació de, benestar 
mitjançant els indicadors PMV i PPD. 
 

 UNE 100014:2004 IN Climatització. Bases per al projecte. Condicions exteriors de 
càlcul. 
 

 UNE 100000:1995 Climatització. Terminologia. 
 

 UNE 100010:1989 Climatització. Proves d’ajust i equilibrat. 
 

 UNE 100151:2004 Climatització. Assajos d’estanquitat en xarxes de conductes. 
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 UNE 100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió. 
 

 UNE-EN 1861:1999 Sistemes frigorífics i bombes de calor. Esquemes sinòptics per a 
sistemes, canonades i instrumentació. Configuració i simbologia. 
 

 UNE-EN 12735:2011 Coure i aliatges de coure. Tubs rodons de coure, sense 
soldadura, per a aire condicionat i refrigeració. 
 

 UNE 60670-6:2005 Instal·lacions receptores de gas subministrades a una pressió 
màxima d’operació (MOP) inferior o igual a 5 bar. Part 6: Requeriments de 
configuració, ventilació i evacuació dels productes de la combustió en els locals 
destinats a encabir aparells de gas. 
 

 UNE-EN 1856:2010 Xemeneies. Requeriments per a xemeneies metàl·liques. 
Xemeneies modulars. 
 

 UNE-EN 13384:2016 Xemeneies. Càlcul tèrmic i fluidodinàmic. 
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3. Descripció de l’edifici 
 
 

Tal i com ja s’ha especificat al capítol anterior, l’edifici de la piscina municipal de Salou va 
ser construït aproximadament al any 1.992. No es té mes precisió d’aquesta data, ja que 
quan es va construir aquest edifici Salou pertanyia al municipi Vil·la Seca – Salou, municipi 
que actualment s’ha desagregat i formen dos d’independents, Vil·la seca i Salou, 
respectivament. 
 
Segons les dades que apareixen al cadastre, va ser construït l’any 1.992, i té la següent 
informació: 
 

 
 
L’edifici està format per una planta baixa més soterrani, amb varies peculiaritats: 
 
Planta Soterrani: 
 

- Sota de la zona piscina i edificis de planta baixa, existeix una planta soterrani 
destinada a ubicar equips tècnics com les bombes de filtració, climatitzador aire 
zona vas de piscina, etcètera. Aquesta planta disposa d’una zona molt gran 
destinada a galeria tècnica d’una alçada aproximada de 70 cm. 



 

 

www.s3e.cat                    12 

 

 
Aquesta planta, està comunicada amb la sala de calderes existent en l’edifici 
adjacent del pavelló, mitjançant un banc de tubs que connecten els circuits 
hidràulics analitzats més endavant en aquest document. 

 
Planta Baixa: En aquesta planta s’hi defineixen els següents espais o recintes: 
 

- Piscina Coberta Telescòpica: la zona del vas de piscina, té una coberta telescòpica, 
que permet el poder tancar la zona del vas de les dues piscines existents, i així 
poder fer-ne us en èpoques de fred. 
 

- Edifici Vestuaris – Zones comunes: estan repartides en un edifici central, que uneix 
la zona piscina i la zona de fitness i sala d’activitats dirigides.  
 
L’edifici està realitzat amb estructura unidireccional amb pilars de formigó armat i 
forjat de bigues de formigó amb cassetons de formigó  prefabricats. 
 

- Edifici Gimnàs – Sala d’activitats dirigides: edifici annex a la piscina, i al qual 
s’accedeix des de l’edifici central de vestuaris – zones comunes. 
 
L’edifici està realitzat amb estructura unidireccional amb pilars de formigó armat i 
forjat de bigues de formigó amb cassetons de formigó prefabricats. 

 

 

4. Estat de les instal·lacions existents 
 
L’estat general de conservació les instal·lacions, és en la seva gran majoria deficitari. Es 
tracta d’una instal·lació que denota falta de manteniment per mans expertes, i que les 
actuacions de manteniment que es fan no són de manteniment preventiu, si no correctiu. 
 
Equips en desús des de fa molts anys, altres que han sobrepassat la seva vida útil, 
instal·lacions antigues que no s’han pogut mantenir correctament, actuacions de 
reparacions d’urgència mal executades, són a grans trets, l’eix central de l’estat de les 
instal·lacions analitzades en l’edifici corresponent a la piscina municipal de Salou. 
 
Al document d’Anàlisi previ de l’estat actual de les instal·lacions existents en la piscina 
municipal de Salou, redactat per l’enginyer tècnic Enric Mitjana i Salvat (col·legiat 18287 
del CEGETIG) en data de juny de 2020, s’analitzen més al detall cada tipus d’instal·lació 
existent. L’esmentat informe recull tota una sèrie de documentació gràfica on es poden 
observar les instal·lacions deficitàries per tal de fer-nos una idea de la magnitud del 
problema i de la necessitat d’actuar sobre els diferents serveis. 
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5. Descripció de les actuacions i sistemes a implantar 
 
El projecte que ens ocupa engloba tota una sèrie d’intervencions per tal de subsanar, 
optimitzar i millorar les instal·lacions existents de la piscina municipal de Salou. Les 
actuacions a dur a terme incidiran de manera global a les instal·lacions existents en la 
piscina amb l’objectiu prioritari de corregir-ne les deficiències detectades que 
n’impedeixen el bon funcionament. 
 
Cal destacar que en aquesta actuació també s’han contemplat els treballs de desmuntatge, 
demolició, transport a l’abocador i gestió del residu de tots els equips i instal·lacions a 
eliminar, així com la retirada i posterior reposició dels elements necessaris per a la correcta 
execució dels treballs. 
 
Les actuacions a realitzar es descriuen a continuació. 
 
 
5.1. Instal·lació de sanejament 
 
La xarxa de clavegueram localitzada es troba, en termes generals, en bon estat de 
conservació. Es localitzen 2 punts de sortida de l’edifici, i la xarxa localitzada està executada 
amb PVC classe B. Els vestuaris, i zona piscina, no presentaven problemes de males olors, 
així que es suposa que els embornals de les zones de dutxes, son sifònics i eviten el pas de 
males olors. 
 
Durant la visita es va localitzar en la planta soterrani una bomba d’aigües que es conclou 
que era, en el seu dia, per treure l’aigua condensada per la pròpia des-humectadora. 
 

 
 

Bomba aigües condensats des-humectadora 
 
La instal·lació de neteja de filtres de piscina i el buidat, es va localitzar que es fa per 
gravetat a la xarxa de col·lectors penjada a sostre d’aquesta planta soterrani. 
 
Vist així doncs l’estat de la instal·lació de sanejament de l’edifici, les actuacions que caldrà 
fer en aquest cas son les següents: 
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En planta soterrani, s’aprofitarà el pou existent que antiguament es destinava a l’evacuació 
dels condensats de la unitat de tractament d’aire com a punt de recollida de les possibles 
fuites d’aigua de la planta. En aquest punt es preveu la instal·lació d’una reixeta de 
recollida d’aigües i del corresponent equip de bombeig que es connectarà al col·lector 
general de l’edifici, el qual transcorre pel sostre de la mateixa planta. El quadre de control i 
protecció de l’esmentat equip de bombeig penjarà del subquadre elèctric existent més 
proper. 
 
A nivell de sala de calderes, es preveu la connexió de tots els punts de buidat del circuit 
hidràulic i la bunera de recollida de la sala a la xarxa de sanejament existent més propera. 
 
 
5.2. Instal·lació d’aigua potable i ACS 
 
L’alimentació d’aigua potable de l’edifici de piscina, es realitza des de un comptador 
existent en el carrer de Milà, al costat d’una sortida d’evacuació de l’edifici fitness. Aquesta 
alimentació, i d’acord a informació facilitada per la empresa SOREA, el 15/05/1995 es va 
posar el comptador d’acord al contracte de subministrament 5.100.617. La ubicació exacte 
del comptador d’aigua, no es va poder determinar el dia de la visita, ja que els tècnics de la 
brigada municipal que ens acompanyaven no ho sabien, des d’aquest comptador, es dona 
servei a la instal·lació de la piscina. Segons inspecció visual s’ha pogut determinar que la 
instal·lació d’aigua freda de l’edifici piscina, es troba d’origen de quan es va executar 
l’edifici l’any 1.992. Les canonades de distribució es troben realitzades amb acer negre en 
la majoria dels traçats, el seu aïllament es considera correcte però es desconeix si estan en 
bon estat de conservació. 
 
A tals efectes, les actuacions a realitzar en aquest cas són les següents: 
 
Es substituiran els bancs de canonades de distribució d’aigua potable i A.C.S. que 
transcorren des de la sala de calderes fins a les dutxes per la cambra higiènica de planta 
soterrani. Únicament es substituiran els tubs que transcorrin en instal·lació superficial, tot 
el que és encastat es deixa tal i com està. La nova canonada serà amb polipropilè PPr aïllat 
tèrmicament segons RITE. 
 
La canonada d’entrada d’aigua potable, la qual és d’acer negre de DN40, també transcorre 
pel forjat sanitari i es troba en mal estat en diferents punts. Aquesta també s’ha previst 
substituir-la en la seva totalitat mitjançant tub de polipropilè de diàmetre interior 
equivalent amb aïllament d’espuma elastomèrica de 9mm d’esp. per evitar condensacions. 
 
Cal dir que aquestes actuacions tindran una dificultat afegida degut al poc espai que hi ha 
en el forjat sanitari per a poder-hi treballar de forma adequada. 
 
Referent a la griferia existent de la zona de vestidors, realitzada amb aixetes de lavabo 
sense airejadors i alguns pulsadors de dutxes amb problemes de retrocés de la vàlvula 
Presto, tot i que n’aconsellem la seva substitució per nova griferia que s’adapti a la 
normativa d’estalvi d’aigua vigent, els SSTT de l’Ajuntament de Salou va desestimar 
incloure-ho en l’àmbit del projecte, deixant aquesta tasca pel personal de manteniment. 
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Finalment, des de la Sala de calderes, i aprofitant la canalització fins a planta coberta solar, 
es farà arribar una canonada de PPR 32 SDR7,4 per a la previsió de neteja de les plaques 
solars. La canonada anirà aïllada i protegida contra radiació solar. En el seu traçat 
horitzontal per l’exterior, anirà amb safata metàl·lica. 
 
Addicionalment, es realitza un canvi de sistema de cloració de la piscina, d’un sistema de 
cloració amb panells de clor a un sistema de cloració salina. Aquest canvi comporta la 
retirada dels sistemes de cloració actuals de les piscines i la implantació de dos sistemes 
d’electrolisis salina auto-netejables per a cadascuna d’elles. 
 
 
5.3. Electricitat i Il·luminació 
 
Segons es va poder comprovar el dia de la visita, el comptador elèctric de l’edifici de piscina 
es troba localitzat en un armari encastat a la façana principal del carrer Milà. 
 
La potència contractada no s’ha pogut confirmar ja que per el moment, des de els SSTT no 
s’ha pogut localitzar cap factura d’aquest subministrament. En qualsevol cas, la connexió 
elèctrica des del comptador fins al quadre general elèctric de piscina s’ha comprovat que 
passa de manera enterrada fins al quadre elèctric existent en la sala de control. 
 
A nivell de quadres elèctrics, en termes generals, s’han analitzat principalment el quadre 
general de baixa tensió i el subquadre de la sala de calderes, els quals quedaran 
directament afectats per l’actuació a realitzar. 
 
Quadre general de baixa tensió: 
 
El quadre existent es veu que ha sofert forces modificacions i presenta un estat de 
conservació no gaire correcte. En aquest quadre general, s’han anat substituint PIA’s, i 
diferencials. Pel que va semblar en la inspecció realitzada, es varen detectar molts PIA’s 
que semblaven d’origen, de la sèrie que és connexió taronja. Aquests elements no es 
poden instal·lar en edificis d’us de pública concurrència, ja que només estan homologats 
per habitatges. 
 
Tenint en compte el punt anterior i que, des d’aquest quadre, partiran noves línies per a 
l’alimentació dels equips de tractament d’aire de la piscina, enllumenat, etc. Es preveu 
realitzar-ne la substitució total per un nou quadre adequat a les necessitats reals de l’edifici 
des d’on hi penjaran tan les línies existents com els nous circuits a instal·lar per a 
l’alimentació dels nous receptors. 
 
Subquadre de protecció i comandament de la sala de calderes. 
 
Aquest quadre, segons inspecció visual, actualment penja del comptador del pavelló. Ja 
que es troba instal·lat dins el vestíbul previ de la sala de calderes, ubicada en l’edifici 
pavelló. L’estat de conservació d’aquest quadre no és gaire correcte i donat que en el 
present projecte es preveu actuar en la totalitat de la sala de calderes, s’ha previst 
eliminar-lo i substituir-lo per un nou quadre de protecció i comandament que alimenti els 
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nous receptors de la sala de calderes (bombes, actuadors, endolls, lluminàries, etc.) i que, 
al mateix temps, porti integrat els elements de camp necessaris (centraleta, indicadors, 
telerruptors, contactors, etc) per al control i regulació de la nova instal·lació de producció 
de calefacció i A.C.S. a realitzar. 
 
Ja que en la major part la sala de calderes dona servei a l’edifici de piscina té més sentit 
que aquest quadre s’alimenti des de l’esmentat edifici que no del subministrament elèctric 
del pavelló. A tals efectes, s’ha previst una nova línia que partirà del quadre general de 
baixa tensió per a la seva alimentació elèctrica (veure plànols adjunts). 
 
Pel que fa a la instal·lació elèctrica i d’enllumenat de la zona vestidors, zones comuns i 
piscina, l’anàlisi que es va poder concloure va ser que ha sofert les pròpies reformes d’un 
edifici de més de 25 anys, amb noves línies i noves distribucions d’enllumenat. Aquest 
casuística es repetiria en la planta soterrani, on la instal·lació en la seva majoria es trobava 
en estat de origen. 
 
En la zona de gimnàs i sala annexa, en canvi, la instal·lació elèctrica semblava bastant 
recent, i els equips es troben en bon estat de conservació i manteniment, fet que no ens 
planteja en aquest cas actuar en aquesta part. 
 
A nivell de il·luminació d’emergència, caldrà reforçar la instal·lació amb noves lluminàries 
per tal d’obtenir una mitjana de 5 lux en recorreguts d’evacuació i llocs on s’ubiquin 
elements de protecció contra incendis i quadres elèctrics, i de 1 lux en la resta d’espais. 
 
Finalment, a planta coberta solar, es contempla una línea elèctrica des de quadre sala de 
calderes. Aquesta línea d’endolls anirà amb tub rígid de PVC apte per a ambients exposats 
al sol. Es destinarà a alimentar els diferents endolls exteriors estancs de coberta per a 
poder realitzar manteniment. 
 
 
5.3.1. Previsió de càrregues. 
 
En l’actuació de reforma i adequació a realitzar es veuen modificades les potencies 
elèctriques i les simultaneïtats que intervenen a l’hora de determinar la potència màxima 
admissible de la instal·lació existent de l’edifici de piscina. A tals efectes s’adjunta a 
continuació la següent taula de previsió de càrregues on es pot observar la potència 
elèctrica que caldrà tenir compte a l’hora de valorar si la derivació individual existent (de la 
qual actualment no tenim massa informació degut a que el dia de la visita no se’n va poder 
comprovar el seu dimensionament) és suficient o cal ampliar-ne la secció. 
 



 

 

www.s3e.cat                    17 

 

 
 

Nota: Les potències de les línies existents son valors estimats ja que no s'ha pogut comprovar in situ el 
consum elèctric de gran part dels receptors que alimenten. A tals efectes, caldrà fer les comprovacions 
necessàries durant la direcció d'obra per tal de determinar si aquests valors s'ajusten a la realitat, ja que això 
incidirà directament al càlcul de la previsió de càrregues de l'edifici i, per tant, al dimensionament dels equips 
de capçalera. Cal tenir en compte que en el cas de que la potència màxima admissible sobrepassi els 100 kW 
el quadre principal s'haurà de sectoritzar o bé ubicar-lo dins un recinte de risc especial baix. 

 
 
5.3.2. Il·luminació. 
 
Actualment, la zona de piscina, té tres sistemes diferenciats d’il·luminació: 
 

- Il·luminació indirecte accés piscina: des dels vestuaris, s’accedeix directament a la 
zona de vas piscina. Aquesta zona disposa d’un fals sostre de policarbonat 
translúcid, que té dins del fals sostre una pantalla fluorescent de 1x58 W no estanca 
amb problemes d’oxidació, però en les quals s’han anat instal·lant fluorescents 
LED’s. 

 
- Il·luminació zona platges piscina:  posteriorment a la construcció inicial de la 

piscina, es varen instal·lar uns projectors d’enllumenat de la zona de piscina. 
Aquests projectors tenen un correcte estat de conservació, i la seva instal·lació 
elèctric és correcte. 
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- Il·luminació amb projectors exteriors: en la zona de gespa exterior, es localitzaven 3 
torres d’il·luminació amb 7 projectors cada un. Aquests projectors eren basats amb 
tecnologia de descarrega, i tot i no poder esbrinar la potència elèctrica de cada 
projector, per les dimensions dels quadres de reactàncies son de potència elevada. 
Actualment, les torres es troben desmuntades. 
 

En el projecte que ens ocupa s’actuarà en dues parts de la instal·lació d’il·luminació de la 
piscina, les quals es descriuen a continuació. 
 
La primera serà la il·luminació indirecta de l’accés a la piscina des dels vestidors, en aquest 
cas i aprofitant que les pantalles fluorescents instal·lades en el fals sostre es troben en mal 
estat de conservació, es realitzarà la substitució d’aquests equips per nous plafons 
fluorescents de tecnologia LED que proporcionin com a mínim els mateixos nivells 
d’il·luminació que els anteriors, a tals efectes les pantalles previstes a instal·lar disposaran 
d’un fluxe lluminós de 3500 lúmens cadascuna d’elles. 
 
La segoma part fa referència a la il·luminació amb els projectors exteriors. Com ja s’ha 
esmentat anteriorment, les lluminàries estaven formades per làmpades de descàrrega, les 
quals tenen un consum molt elevat. Una de les torres va caure per un mal manteniment en 
un dia de mal temps. Per aquest motiu, es planteja reduir els consums que es tenien 
anteriorment i es proposen nous projectors amb tecnologia LED. Així doncs, en aquesta 
actuació es revisarà la fonamentació de la torre d’il·luminació exterior i es planteja la 
col·locació de 3 nous projectors LED d’uns 40.000 lúmens de fluxe lluminós cadascun d’ells. 
A més, un projector LED de 18.800 lúmens per a la zona enjardinada exterior. Amb la 
distribució de lluminàries proposada s’arribarà a nivells d’il·luminació també de 300 lux en 
la zona central de piscina, i de 25 lux en els espais exteriors comunitaris. 
 
 
Es descriuen a la següent taula els equips projectats: 
 
ZONA Descripció  Marca i model Consum (W) Fluxe lluminós (Lm) 

Accés piscina  Plafó LED Genèric 25 3.500 

Exteriors Projector LED GEWISS SMART [PRO] 
2.0 ref. GWP2174NS 

165 18.800 

 Projector LED GEWISS SMART [PRO] 
2.0 ref. GWP2274AS 

330 40.000 

 
A nivell d’il·luminació d’emergència, segons es va poder observar en la visita prèvia, és 
insuficient per tal de garantir els nivells mínims d’il·luminació exigits per la normativa. A 
tals efectes caldrà reforçar la instal·lació d’enllumenat d’emergència en general de tot 
l’edifici piscina amb noves lluminàries autònomes de tal forma que quedi il·luminada 
qualsevol via o sortida d’evacuació del local, amb una intensitat lluminosa mínima de 1 lux a 
nivell de terra. En el cas de senyalització d’equips de protecció contra incendis i quadres 
elèctrics de baixa tensió la il·luminació mínima exigida haurà de ser de 5 lux. (veure la 
distribució de lluminàries als plànols de protecció contra incendis adjunts). 
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Referent a la il·luminació existent de la zona de vestidors, realitzada amb pantalles 
estanques de fluorescència de 1x58W, tot i que n’aconsellem la seva substitució per nous 
plafons estancs amb tecnologia LED, els SSTT de l’Ajuntament de Salou va desestimar 
incloure-ho en l’àmbit del projecte, deixant aquesta tasca pel personal de manteniment. 
 
 
5.4. Integració BMS  
 
Aquesta instal·lació serà totalment nova ja que actualment, en l’edifici, no hi ha cap 
interfície de control que en gestioni les diferents instal·lacions. Actualment, la instal·lació, 
al no disposar de cap sistema de control i regulació centralitzat, s’ha de posar en marxa de 
forma manual. Aquesta és la funció del personal de manteniment, que cada dia han de fer 
la laboriosa tasca de posta en marxa i parada de tots els sistemes de l’edifici. 
 
La proposta d’implementar un BMS o sistema de control i telegestió ha estat motivada per 
la necessitat d’alliberar el personal de manteniment, obtenir unes condicions de regulació 
determinades i configurables segons demanda de la propietat, i la lectura de diferents 
paràmetres que permetin la optimització posterior de la instal·lació i ajustar els consums 
energètics de l’edifici. 
 
La seva implementació garantirà els següents punts: 
 

- Mantenir el confort de les persones dins del local. 
- El Sistema de Control i Telegestió (SCT) serà capaç de gestionar els serveis tècnics 

que suporten l’activitat, és a dir, aquelles instal·lacions que proporcionen un entorn 
de serveis suficient i confortable en el que desenvolupar l’activitat dels usuaris. 

- Estalvi de costos d’explotació, el que significa una optimització dels funcionament 
dels equips instal·lats a l’edifici des del punt de vista del seu consum energètic, de la 
vida útil dels equips, de la mà d’obra de conducció i manteniment. 

- Sistema totalment obert, de manera que és possible afegir al control qualsevol 
element extern. 

 
Per aconseguir-ho els equips estaran contínuament controlats per operar en situacions de 
màxim rendiment, el control continu de l’equipament facilita la detecció de possibles 
averies i permet planificar les tasques de manteniment de la instal·lació.  
 
En el cas que ens ocupa, el sistema de telegestió BMS de l’edifici tindrà una interacció 
directa amb equips que gestiona també de forma remota, i estarà preparat per realitzar les 
següents tasques: 
 

- Marxa, parada i control dels diferents equips que interactuen en el sistema de 
calefacció, producció d’ACS i contribució solar, i tractament d’aire de l’edifici. 

- Lectura dels paràmetres de temperatura, humitats, pressions, accionament 
d’equips, alarmes, etc. de tot el sistema de calefacció, producció d’ACS i contribució 
solar, i tractament d’aire de l’edifici. 

- Encesa i regulació de les lluminàries contínues DALI integrades a la coberta 
tel·lescòpica existent. 
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- Encesa dels projectors exteriors a instal·lar. 
- Previsió per a la incorporació de noves enceses en un futur. 
- Monitorització en temps real de tots els paràmetres esmentats anteriorment. 

 
S’adjunta a continuació el llistat de punts de control que gestionarà el nou sistema de BMS 
de l’edifici. 
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5.4.1. Àrees de control. 
 
Al tractar-se d’una instal·lació nova s’ha procedit a identificar les línies d’il·luminació a 
telegestionar, així com el llistat dels nous equips (circuladores, bombes de calor, unitats de 
tractament d’aire, etc) que es volen integrar al BMS. 
 
Il·luminació. 
 
Per al control del sistema d’il·luminació es preveu controlar les línies d’enllumenat que 
parteixen del quadre principal de baixa tensió. Els esmentats circuits es comandaran 
mitjançant telerruptors. 
 
A nivell de punts de control, es preveu una reserva per a futures integracions de 
l’enllumenat existent al sistema de control. 
 
Tractament de l’aire. 
 
Per al control del sistema de tractament d’aire de la piscina, s’ha previst la utilització de 
passarel·les d’integració. En el cas de les dues UTA a instal·lar sobre la coberta dels 
vestidors, aquesta disposa d’un quadre de regulació i control de l’equip amb una 
passarel·la Modbus integrada. 
 
Producció d’aigua calenta, ACS i camp solar. 
 
En aquest cas, la integració dels equips de producció al BMS de l’edifici es centralitzarà a la 
sala de calderes. A tals efectes permetrà el control de les bombes de circulació dels 
diferents circuits hidràulics i electrovàlvues tres vies motoritzades,  interaccionar amb el 
Drainback del camp solar, l’encesa i parada forçada de les calderes així com la visualització 
d’averies de tots aquests elements.  
 
Al mateix temps permet la lectura i monitorització de diferents paràmetres com son 
temperatures, pressions, humitats i, d’aquesta manera, poder detectar possibles fugues en 
els circuits hidràulics o sobrescalfaments perillosos. 
 
Els diferents punts de control que agrupa aquesta instal·lació venen determinats al llistat 
adjunt anteriorment. 
 
 
 
5.4.2. Comunicacions. 
 
Per tal de que el sistema pugui ser operat i mantingut en remot, es comunicarà per la xarxa 
Ethernet de l’establiment. 
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Destacar en aquest punt que el sistema funciona de manera totalment autónoma. La 
supervisió del mateix es centra en el canvi dels paràmetres operatius propis de la 
instal·lació a controlar, és a dir, consignes de funcionament, consignes horàries. 
 
La programació del sistema és totalment oberta, podent-ne realizar qualsevol variació de 
forma remota i d’una manera senzilla. 
 
 
5.4.3. Centre de control – software. 
 
El centre de control on s’instal·larà l’estació de control modular Redy-Process, els mòduls 
corresponents i les pasarel·les de comunicació MODBUS s’ubicarà a la recepció de l’edifici, 
dins un armari de control adossat al quadre general de baixa tensió. D’aquí partirà el bus 
de dades que connectarà en bucle els diferents elements de les instal·lacions que es preveu 
integrar al BMS de l’edifici. 
 
A partir de la posta en marxa del sistema, es realitza l’aplicació de supervisió de presa i 
adquisició de dades. Aquesta aplicació serà desenvolupada i personalitzada per a aquesta 
instal·lació, seguint tots els paràmetres i consignes de funcionament consensuades amb la 
propietat. 
 
Es monitoritzarà en tot moment el funcionament dels diferents elements controlats pel 
sistema, així com els consums energètics, tot en temps real.  
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5.5. Actuacions a la sala de calderes 
 
La sala de màquines on s’ubiquen tots els equips de producció d’aigua calenta es troba 
ubicada en un recinte separat respecte els locals adjacents i comunicat amb el passadís 
d’accés al gimnàs a través d’un vestíbul previ d’independència. Dins aquest local hi ha 3 
calderes de 232,50 kW de potència cadascuna les quals funcionen en cascada sumant una 
potència total de producció de 697,50 kW. A nivell d’incendis, segons Document Bàsic SI 
(Seguretat en cas d’incendi) del CTE, es classifica com a local de risc especial ALT (P>600 
kW) i, com a tal, haurà de complir els següents requisits de sectorització: 
 

 
 
Actualment les parets que delimiten el local son d’obra de fàbrica de rajol ceràmic perforat 
de 11,5 cm. d’espessor, el que proporciona una resistència al foc EI-120. A tals efectes 
caldrà enfoscar aquestes parets per la part interior per tal d’aconseguir el valor de EI-180 
que exigeix la normativa. A més s’ha previst la ignifugació amb morter de perlita del fals 
sostre que comunica la sala amb el vestíbul previ, ja que com a element compartimentador 
horitzontal no compleix tampoc amb la resistència al foc exigida. 
 
A nivell d’hidràulica, com a conclusions generals extretes de la visita podem dir que la 
hidràulica de la sala de calderes, tot i estar ben dissenyada, presenta diferents patologies 
degudes a la falta de manteniment de la instal·lació (elements oxidats, vàlvules clavades, 
etc.) i, en el cas de la instal·lació de producció d’aigua calenta del camp solar, degut a que 
no ha funcionat en molt de temps, no sabrem l’abast dels elements afectats fins que no es 
posi en funcionament. 
 
Les calderes es preveuen canviar les existents per calderes de condensació de terra de la 
casa Ygnis, model Varblok Eco. De manera que es disposaran 3 calderes en cascada, 
cadascuna d’elles composta per dos mòduls.  
 
A trets generals aquesta instal·lació s’ha de renovar en la major part i fer una posta a punt 
dels elements existents i que es poden mantenir, (calderes, acumuladors, etcètera,....).  
 
Així doncs, l’actuació a realitzar en aquest apartat començarà amb l’eliminació de tota la 
hidràulica existent en el local, i posteriorment es realitzarà el disseny d’un nou esquema 
hidràulic de funcionament en el que s’han dimensionat les canonades, bombes i 
bescanviadors de calor d’acord amb les necessitats tèrmiques de cada circuit. Aquest 
s’executarà en la seva totalitat únicament amb la conservació de les calderes i els 
acumuladors existents, els quals es troben en bon estat de conservació. 
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Les canonades dels circuits hidràulics seran en tub de polipropilè PPr de diferents 
diàmetres aïllat tèrmicament segons RITE, amb espuma elastomèrica d’espessor 
generalment de 30mm. 
 
Els càlculs dels diferents elements que formen la nova instal·lació hidràulica es troben 
adjunts a l’annex de càlculs, i son els que venen a continuació. 
 
Bombes de circulació. Seran de rótor inundat, i disposaran de control per variador de 
freqüència. La marca sera GRUNDFOS serie MAGNA 1, i els models sel·leccionats aniran 
d’acord amb les necessitats de cada circuit. 
 

 
 
Bescanviadors de calor. Seran de plaques, i en el cas dels que escalfen l’aigua de les 
piscines seran de titani. Actualment s’han canviat els 3 bescanviadors del primari de les 
piscines i de l’ACS amb bescanviadors de la casa SUICALSA. Es preveu la instal·lació de dos 
bescanviadors addicionals pel primari de la recuperació de calor i pel secundari de la 
producció solar. La marca dels nous bescanviadors serà SEDICAL i els models sel·leccionats 
aniran d’acord amb les necessitats tèrmiques de cada servei. 
 

 
 
La resta d’elements (canonades, valvuleria, termòstats, sondes, etc) venen grafiats als 
esquemes hidràulics de projecte. 
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5.6. Xarxa receptora de Gas Natural 
 
La xarxa de gas natural dona servei exclusivament a la sala de calderes ubicada en l’edifici 
pavelló. L’armari de regulació, però, es troba en la zona d’accés de l’edifici piscina, just en 
el mur que separa els dos edificis. 
 
Pel que fa a la canonada que alimenta la sala de calderes, el seu recorregut és enterrat fins 
a la façana de l’edifici. En el punt d’arribada a la façana, el tub de gas va instal·lat de 
manera superficial i instal·lat a una alçada per sota de 180 cm. i protegit, en alguns dels 
seus trams, no tots, amb una baina de PVC ventilada per ambdues bandes fins a l’armari de 
comptador existent. D’aquest últim punt s’accedeix al recinte de sala de màquines fins a la 
clau general de local. 
 
Segons inspecció visual la instal·lació receptora de gas natural es trobava en bon estat de 
conservació. Tot i així, en els trams superficials que transcorrin per sota dels 1,80 metres 
d’alçada, per normativa les canonades haurien d’anar protegides mitjançant baina o 
element de protecció mecànica en tot el seu recorregut. 
 
Dit això, i veient la configuració de la instal·lació receptora de gas natural en la sala de 
calderes, caldrà realitzar les següents actuacions per tal de donar compliment a la 
normativa vigent que li és d’aplicació (RITE, i Norma UNE 60.670). 
 
S’instal·larà una electrovàlvula de tall general la qual actuarà tallant el subministrament de 
gas en cas de fuga. Així doncs, s’ha previst un grup de 2 detectors d’incendis que, a través 
de la seva centraleta de control, actuaran sobre l’electrovàlvula de tall esmentada tallant el 
gas de la instal·lació receptora en el moment que es detecti una fuita dins la sala. La 
centraleta activarà també una sirena d’avís acústic. 
 
D’altra banda, i veient que en el traçat de l’escomesa interior de gas hi ha trams que 
transcorren a una alçada per sota els 1,80 metres sense protegir mecànicament, s’ha 
previst en el projecte la instal·lació d’una protecció mecànica mitjançant un perfil en U de 
planxa d’acer galvanitzat en les zones on sigui necessari. 
 
 
5.7. Instal·lació solar tèrmica per ACS 
 
El camp solar instal·lat a la coberta més alta de l’edifici orientada a Sud-Oest està formada 
per 24 panells plans i 14 plaques de tubs de buit, formant un total de 38 col·lectors 
encarregats de generar prou energia tèrmica com per escalfar part del volum d’aigua del 
vas de les piscines i l’A.C.S. 
 
Segons inspecció visual s’observa que aproximadament un percentatge molt alt de les 
plaques presenten algun dany o trencament, fet pel qual s’hauran de substituir si es vol 
disposar del 100% de la capacitat de producció actual. Al mateix temps, tot i que la 
canonada de coure disposa d’un bon estat de conservació, l’aïllament i el recobriment 
exterior es troben malmesos en la majoria dels traçats, així com la valvuleria, que en alguns 
casos presenta alts nivells d’oxidació. 
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Un cop analitzat l’estat de l’esmentada instal·lació, el projecte planteja la substitució del 
100% dels captadors que formen el camp solar de l’edifici (percentatge sempre a justificar 
davant la D.F. durant l’execució dels treballs) 
 
A nivell normatiu, actualment la instal·lació solar existent no disposa de cap document que 
en justifiqui la seva legalització. Així doncs, el dia que es vulgui legalitzar l’esmentada 
instal·lació s’haurà de tenir en compte que degut a la seva configuració no es podrà 
legalitzar d’acord amb la reglamentació vigent, ja que no compleix amb els requisits 
mínims que exigeix la normativa actual (Decret d’ecoeficiència de Catalunya, Document 
Bàsic HE “Estalvi d’energia” del Codi Tècnic de l’edificació, i més concretament amb el 
document HE2, on s’estableixen les condicions de les instal·lacions tèrmiques i on es 
desenvolupa el vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis). El camp solar 
existent, tenint en compte que ha de cobrir part de la demanda tèrmica de la producció 
d’ACS així com de l’escalfament de l’aigua de la piscina, és insuficient per a garantir la 
contribució solar mínima del 60% que exigeix la normativa. 
 
A tals efectes, i tenint en compte que en l’actuació que es planteja al present projecte no 
es realitza cap canvi en el sistema de producció d’energia solar existent ni en la instal·lació 
de recolzament (calderes a gas), sinó que únicament preveu subsanar les deficiències de la 
instal·lació amb la substitució dels elements deteriorats, aquesta s’haurà de legalitzar 
mitjançant la Instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial, en relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels 
organismes de control, que afecten a instal·lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC).  
 
Aquesta Instrucció permet legalitzar instal·lacions existents amb antiguitat anterior a la 
data d’entrada en vigor del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat pel 
Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, i les seves modificacions posteriors. Per això cal 
però aportar documentació justificativa de la data que es va posar en servei la instal·lació. 
A tals efectes s’adjunta a l’apartat de documentació annexa un document que data en 14 
de febrer de 2006 on s’indica que les obres de millora del sistema de producció d’ACS del 
pavelló municipal amb energia solar havien ja finalitzat el 30 de gener de 2006, i que el 
sistema estava totalment instal·lat i en correcte funcionament.  
 
Es disposa també d’un escrit redactat per la Entitat d’Inspecció i Control ECA Bureauveritas 
on es considera l’esmentat document com a justificació vàlida de l’exempció del 
compliment de la normativa actual i que, per tant, la instal·lació es podrà legalitzar 
mitjançant la Instrucció 1/2015 i haurà de cumplir la ITE 10 del RD 1751/1998. 
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5.8. Calefacció i deshumectació 
 
Analitzats els diferents punts de la instal·lació de calefacció i deshumectació del volum 
d’aire de la piscina, els quals es troben desenvolupats al document d’anàlisi previ d’estat 
actual de les instal·lacions existent, es conclou que la climatització d’aire del recinte de 
piscina es fa per sobrepressió, ja que els retorns no funcionen i no garanteixen en cap 
moment un correcte escombrat de l’aire. Aquest fet sumat al mal funcionament del 
sistema de deshumectació de la UTA fa que la instal·lació no aconsegueixi mantenir la 
humitat relativa del recinte dins els valors òptims i, com a conseqüència, l’aire amb una 
alta càrrega higromètrica ha malmès els diferents elements que conformen la climatització 
de la piscina. 
 
Es comprova in situ, que l’aire que aspira la climatitzadora existent en la planta soterrani, 
l’agafa del propi soterrani, NO extraient l’aire de la zona del vas de piscina, i no 
deshumectant aquest aire. Aquesta hipòtesi agafa més força al comprovar que pels 
conductes de retorn no hi ha circulació d’aire, que sumat a que les reixes de retorn estan 
anul·lades, impossibilita el correcte tractament de l’aire. 
 
A nivell de planta soterrani, es localitza la climatitzadora que fa la doble funció de 
climatitzar l’aire de la zona del vas de piscina, i deshumectar-ho. Aquest equip, es troba en 
pèssimes condicions de conservació, i és, en diferència, el punt en més mal estat de totes 
les instal·lacions de la piscina de Salou. 
 
Conductes trencats, comportes motoritzades d’extracció d’aire, freecooling i aportació aire 
clavades i trencades que no es sap en quina posició es troben, obertures practicades amb 
radial per tal de que l’equip no es cabités i es quedes sense aire per poder funcionar, tapes 
subjectades amb un pal d’escombra, un compressor anul·lat de l’etapa de fred, problemes 
generalitzats d’oxidació, etcètera... 
 
Vista la problemàtica de la instal·lació i el mal estat dels seus components es proposa una 
reforma integral del sistema de tractament de l’aire de la zona de piscina. 
 
 
5.8.1. Sistema escollit. 
 
Es desenvoluparà la forma de donar servei de calefacció i, al mateix temps deshumidificar, 
al recinte on s’ubiquen els vasos de les dues piscines de l’edifici, partint d’una instal·lació 
individualitzada a través de dues Unitats de Tractament d’aire (UTA01 i UTA02) i els 
corresponents equips de producció de calor i fred que l’alimenten, calderes i unitat exterior 
d’expansió directa respectivament. 
 
Les UTA’s a instal·lar s’han previst amb recuperació de calor, i es col·locaran sobre la 
coberta exterior dels vestidors. A partir d’aquí partiran els conductes de la xarxa de 
distribució d’aire, els quals transcorreran per l’exterior seguint el traçat de la mateixa 
coberta fins a la projecció dels calaixos existents de pas d’instal·lacions ubicats en planta 
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baixa. En aquest punt els conductes d’impulsió i retorn creuen el forjat fins a connectar 
amb la distribució de conductes d’aire de la planta inferior. 
 
La impulsió d’aire des de la façana lateral dels vestidors es realitzarà mitjançant toveres 
orientables d’alta inducció de la marca MADEL model KAM-W 315 o equivalents, les quals 
impulsaran l’aire tractat fins a l’altra banda del recinte fent una recollida a través d’una 
xarxa de retorn ubicada en la part inferior, integrada en uns bancs de teka amb reixes 
contínues de retorn de la marca MADEL model DMT-AR+SP o equivalents (veure detall 
adjunta a continuació). 
 

 
 

L’escalfament de la bateria de calor de la UTA provindrà d’un circuit hidràulic que 
transportarà l’energia necessària a través dels corresponents equips de bombeig des de les 
calderes de producció d’aigua calenta existents.  
 
Les bateries d’expansió directa destinades a la deshumectació de l’ambient, en canvi, es 
connectaran a dues unitats exteriors d’expansió directa condensada per aigua. D’aquesta 
manera, mentre s’estigui generant fred per deshumidificar l’aire de retorn, el calor residual 
de condensació de l’equip s’aprofitarà per a pre-escalfar, a través d’un bescanviador de 
plaques de titani, l’aigua del vas de les piscines. En cas de que l’aigua del vas de la piscina ja 
estigui a temperatura i no hi hagi demanda tèrmica s’ha previst un aeroterm per tal de 
dissipar l’excedent de calor del circuit d’aigua de la condensadora. 
 
 
5.8.2. Producció de calor i fred. 
 
La instal·lació de producció d’aigua calenta per a l’escalfament de l’aigua del vas, producció 
d’ACS, calefacció i climatització del recinte de piscina parteix de 3 calderes de peu de 
condensació (amb una potència tèrmica màxima de 232,50 kW cadascuna) de la marca 
YGNIS VARBLOK connectades en cascada.  
 
Aquestes es connectaran a un col·lector general des d’on es farà la distribució de l’aigua 
calenta als diferents punts de consum (piscina gran, piscina petita, ACS, calefacció pavelló, 
calefacció piscina i clima piscina). 
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Un dels circuits que parteixen del col·lector general anirà destinat a la bateria de calor de la 
Unitat de Tractament d’Aire que calefacta i deshumidifica l’aire de la piscina, i serà capaç 
de transportar les calories necessàries per a satisfer la demanda tèrmica del recinte, 
estimada en 160 kW. 
Pel que fa a la deshumidificació, s’ha previst la instal·lació de dues unitats exteriors 
d’expansió directa condensades per aigua. Aquest equip es connectarà mitjançant els 
corresponents circuits frigorífics a les bateries d’expansió directa de les dues UTA’s, les 
quals seran les encarregades de deshumidificar l’aire que prové de la piscina.  
 
La bomba de calor d’expansió directa esmentada s’ha previst amb condensació per aigua 
per tal d’aprofitar el calor residual generat per la condensadora quan funciona en fred per 
pre-escalfar, a través d’un bescanviador de plaques de titani, l’aigua de la piscina.  
 
Les característiques d’aquests equips són les següents: 
 
Nombre d’Unitats: 2 
Marca: LG 
Model: ARWN400LAS4 (sistema MULTI V Water). 
Capacitat de refrigeració nominal +27ºC/+19ºC (presa d’aigua 30ªC): 112kW. 
Capacitat de calefacció nominal 20ºC (presa d’aigua 20ªC): 126 kW. 
Consum elèctric (fred/calor): 22,40 kW / 23,34 kW 
Compressor: HSS (2 combinats) 
Diàmetre canonades (gas, líquid): 3/4” , 1-5/8”. 
C.O.P.: 5,40. 
E.E.R.: 5,00. 
Dimensions (AnxAlxP): (755 x 997 x 500) x 2 mm. 
Pes: 140 x 2 Kg. 
 
Per tant, segons aquestes premisses, la potència total instal·lada per la calefacció, 
deshumidificació i producció de ACS de l'edifici serà: 
 
Calefacció: 
 

EQUIP Unitats Potència tèrmica 
unitària (kW) 

Potència tèrmica 
total (kW) 

VARBLOK ECO 120/240 3 232,50 697,50 

Total:   698,50 

 
Refrigeració: 
 

EQUIP Unitats Potència tèrmica 
unitària (kW) 

Potència tèrmica 
total (kW) 

Bomba de calor LG Multi V Water 2 112 112 

Total:   224 
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5.8.3. Unitats de tractament d’aire. 
 
Amb l’objectiu de calefactar i deshumidificar el volum d’aire que hi ha en el recinte de la 
piscina s’ha previst la instal·lació de dues unitats de tractament d’aire (UTA’s) amb 
recuperació de calor i secció de freecooling. Aquestes s’ubicaran a la planta coberta dels 
vestidors (veure plànols adjunts) i disposaran d’una estructura de suport ja que, per les 
dimensions i pes dels equips, són necessàries. 
 
El dimensionament d’aquests equips es pot veure a l’apartat de càlculs adjunt, però s’ha fet 
amb la premissa general de considerar un cabal mínim de ventilació de la zona de les 
piscines de l’ordre de 4 renovacions/h, tal i com s’indica en la Norma DIN 1946, la qual 
estableix un cabal mínim de renovació d’aire en piscines entre 3 i 4 renovacions/h. A tals 
efectes, si partim de la base de que el volum d’aire en la zona dels vasos és d’uns 7.500 m3, 
aplicant el criteri anterior es necessita un cabal de renovació d’aire de 30.000 m3/h (es 
tindran dues UTA de 15.000 m3/h). 
 
Les unitats de tractament d’aire que ens ocupen seran de la marca Systemair model 
GENIOX 20 o similars, amb les següents característiques: 
 

 Dimensions (llarg x ample x alt): 5.132 x 2.082 x 2.300 mm, unitat intempèrie. 

 Climatitzador Aire primari. Cabal/PED: impulsió 15.000 mch/300 Pa, retorn 15.000 
mch/300 Pa. 

 Característiques mecàniques certificades Eurovent T2/TB2/F9/L1(+700)/L1(-
400)/D1 

 Panell amb aïllament panell 60 mm llana mineral i ruptura de pont tèrmic. 

 Xapa exterior, interior, perfileria, suports interns recoberts de ZM310, classe de 
resistència a la corrosió C5 

 Tots els materials plàstics en contacte amb el flux d'aire han de ser certificats ISO 
846 contra l'acció de fongs i bacteris. En particular tots els rivets, la massilla, les 
guies dels filtres, els perfils de portes i panells. 

 La fabricació de l'interior ha de ser lliure de vores esmolades i no ha de deixar 
espais oberts que podrien donar lloc a acumulació de pols. 

 Totes les seccions de filtració han d'estar proveïdes d'una etiqueta a la porta 
d'accés. L'etiqueta ha de resistir a la intempèrie i indicar en condicions de disseny: 
cabal, pèrdua de càrrega inicial i final, tipus de filtre, classe de filtració, material del 
medi filtrant, dimensions i pes dels mòduls 

 L’Eficiència energètica de cadascuna de les UTA’s: 
o Classe d'eficiència energètica hivern B 
o Classe d'eficiència energètica estiu E 
o SPFe filtres a mitjà ús 2.59 

 Intercanviador rotatiu de condensació: 
o Prestacions en mode fred: eficiència sensible 74.9%, latent 64.0%, potència 

recuperada 207.5 kW 
o Prestacions en mode calor: eficiència sensible 74.9%, latent 0%, potència 

recuperada 8.0 kW 
o Rotor recobert Epoxy, xassís pintat C4. 
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 Secció de mescla 3 comportes: 
o Comportes interiors, estanquitat classe 4 

 Bateria de fred d'expansió directa: 
o Tipus de fluid – R410A 
o Aire: T/HR, entrada-sortida: 29.0 C / 65 % - 18.0 C / 95,7 % 
o Refrigerant: Temperatura evaporació 9 C 
o Potència de refrigeració: 109.3 kW 
o Safata de comtessat a Inox 
o Bastidor a Inox, aletes recobertes AlPrGrey 

 Secció d’inspecció entre bateries 
o Safata de condensats a Inox 
o Separador de gotes higiènic extraïble inclòs 

 Bateria de calor: 
o Tipus de fluid - Aigua 
o Aire: Temperatura, entrada/sortida: 15.0 - 35.0 C 
o Aigua: Temperatura, entrada/sortida: 75.0 - 50.0 C 
o Potència tèrmica: 100.5 kW 
o Bastidor a Inox, aletes recobertes AlPrGrey 

 Filtres: 
o Filtre aire exterior M6 tipus bossa flexible longitud 520 mm, pèrdua de 

càrrega a mitjà ús 108 Pa 
o Filtre aire retorn M6 tipus bossa flexible longitud 520 mm, pèrdua de 

càrrega a mitjà ús 108 Pa 
o Filtre aire impulsió F8 tipus bossa flexible longitud 520 mm, pèrdua de 

càrrega a mitjà ús 189 Pa 

 Ventiladors: 
o Ventiladors d´impulsió, tipus EC, classe d´eficiència del motor IE5, eficiència 

71.5 %, P nominal tot 10.04 kW 
o Ventiladors de tornada, tipus EC, classe d'eficiència del motor IE5, eficiència 

68.2 %, P nominal 6.8 kW 

 Potència sonora dB(A) impulsió 81 / aire exterior 76 / expulsió 86 / extracció 77 / 
radiat 67 

 Quadre de força: 
o Precablejat i magnetotèrmics de ventiladors i motor del recuperador rotatiu 
o Interruptor general 

 
 
Cadascuna de les dues UTA’s tenen unes dimensions de 5.132 mm. de longitud per 2.082 
mm. d’amplada i 2.202 mm. d’alçada. Amb un pes total de 2.320 Kg. Aquestes es 
col·locaran sobre l’estructura de suportació amb interposició de silentblocks antivibratoris 
adequats. S’adjunta a continuació gràfic de configuració de l’equip. 
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Per tal d’atenuar els nivells de potència acústica generats per l’equip es farà necessari la 
realització d’un projecte acústic que justifiqui els nivells d’immissió a via pública i als veïns i 
que, al mateix temps, proposi solucions acústiques (pantalles, silenciadors, etc.) per a 
minimitzar l’impacte acústic fins aconseguir que els nivells d’immissió siguin inferiors als 
màxims permesos per la normativa. 
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5.8.4. Distribució d’aigua per calefacció. 
 
Des dels col·lectors del grup de calderes instal·lats a la sala de calderes s'impulsa l'aigua 
calenta fins a les dues bateries de calor de 102,49 kW (a cadascuna) de les UTA’s. 
 
La distribució es realitzarà mitjançant canonades polipropilè o qualsevol altre material 
acceptat per la direcció facultativa. En aquest cas, es preveu realitzar-ho mitjançant tubs de 
polipropilè PPr que proporcionen una major facilitat d'instal·lació, i unes condicions 
d'aïllament tèrmic que afavoreixen que les pèrdues de calor siguin inferiors a altres 
materials. 
 
Aquestes canonades parteixen de la sala de calderes i transcorreran dins les galeries de pas 
d’instal·lacions de la planta soterrani fins a trobar el muntant que comunica directament 
amb la planta coberta on s’ubiquen les UTA’s a instal·lar. En tot el seu recorregut aniran 
fixats als elements constructius (parets i forjats), de manera que es permeti la lliure 
dilatació de les canonades degudes a les variacions de temperatura de l'aigua. 
 
També es disposarà dels aïllaments tèrmics necessaris, segons estableix la IT 1.2.4.2 del 
RITE, a base de coquilla d'escuma eslastomèrica, amb els gruixos descrits a continuació, en 
funció de la ubicació de la canonada (interior o exterior), i del fluid tèrmic que transporta 
(fluid fred o calent).  
 
Cal remarcar que les canonades que transcorrin per l'exterior de l'edifici portaran una capa 
de protecció contra els raigs ultraviolats a sobre de l'aïllament tèrmic, que en aquest cas  
serà una safata metàl·lica amb tapa per on hi transcorreran també les canonades 
frigorífiques que alimenten la bateria d’expansió directa de les dues UTA’s destinades a la 
deshumectació de l’aire. 
Els espessors mínims del aïllaments de les canonades que transporten fluid tèrmic es 
detallen a les taules que venen a continuació. 
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5.8.5. Xarxa de conductes i reixes. 
 
Pel que fa a la xarxa de distribució d’aire que parteix de les dues Unitats de Tractament 
d’aire a instal·lar a la coberta dels vestidors (grafiada als plànols adjunts), tan els conductes 
que transcorrin per l’exterior com en els recorreguts interiors, seran de planxa d’acer 
galvanitzat aïllats amb llana de vidre tipus IBR, conductivitat tèrmica 0,040 W/m·k, amb 
espessor segons RITE, recoberts exteriorment amb recobriment de planxa d’acer 
inoxidable, a excepció del tram de conducte de secció circular que connecta el retorn d’aire 
integrat als bancs de la piscina amb el tram general que transcorre per coberta, el qual 
disposarà d’un revestiment exterior en planxa d’acer inoxidable AISI 316. 
 
Les característiques generals de l’esmentada xarxa de distribució d’aire son les següents: 
 

 Material: Planxa d’acer galvanitzat + aïllament seg. RITE + planxa d’acer inoxidable. 

 Vel. de càlcul de pas de l’aire en conductes principals: 10,0 m/s 

 Vel. de càlcul de pas de l'aire en conductes terminals: 5,0 m/s 

 Reixes: Rectangulars d’alumini, orientables.  

 Difusors: Toveres d’alta inducció amb regulació de cabal, D.315mm. 
 
Es garantirà l'estanquitat dels conductes tal i com estableix la IT 1.2.4.2.3. del Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 
 
 
5.8.6. Sistema de control adoptat. 
 
El control de temperatura ambient i humitat dels diferents recintes o zones que formen 
l’edifici piscina està previst realitzar-lo individualment per a cadascun d’ells mitjançant les 
corresponents sondes de temperatura i humitat a instal·lar. Aquestes permetran visualitzar 
els diferents paràmetres i anomalies que puguin existir en la instal·lació a través del BMS o 
sistema de telegestió de l’edifici. 
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La regulació de la temperatura i humitat dels recintes es realitzarà a través del mateix BMS, 
ja que el control dels equips de producció, bombeig, intercanvi i climatitzadors estarà 
integrat en el sistema. 
 
Els paràmetres d’aquesta instal·lació que es volen controlar, regular i monitoritzar es 
troben detallats a l’apartat de integració del BMS anterior, dins del llistat de punts de 
control.  
 
 
5.9. Protecció contra incendis 
 
Tal i com s’indicava en el plec tècnic de condicions del concurs, cal realitzar un estudi tècnic 
de quines modificacions s’haurien de dur a terme per tal de poder obtenir la llicencia 
d’activitat del recinte de la piscina. Arrel de les visites realitzades, on s’han hagut 
d’analitzar instal·lacions de l’edifici del pavelló annexes, es fan algunes consideracions al 
respecte d’aquest edifici també. 
 
D’acord a les converses mantingudes amb els SSTT de l’ajuntament de Salou, l’edifici de la 
piscina NO disposa de llicencia ni de cap aprovació per part de el departament de bombers, 
ni de cap OCA col·laboradora de l’administració. Al tractar-se d’un edifici de titularitat 
municipal, no està sotmès a la obtenció de la llicència d’activitats. 
 
Tot i així, per tal de tenir unes instal·lacions més segures, s’acorda analitzar l’edifici des de 
zero per tal de determinar-ne els incompliments normatius i les actuacions a realitzar per 
adequar l’edifici a la normativa vigent a nivell de protecció d’incendis. 
 
5.9.1. Configuració de l’edifici. 
 
L’edificació objecte del projecte es tracta d’un edifici destinat a vestuaris, gimnàs, zones 
comuns i piscines.  
 
La zona de vestidors, zones comunes, gimnàs, es troben recollides en un edifici existent 
amb estructura de formigó armat i coberta amb cassetons de formigó, assegurant la 
correcta estabilitat al foc de l’estructura, d’acord a CTE-DB-SI-1, taula 1.2 que serà EI-90. 
 
La zona del vas de piscina, actualment disposa d’una estructura telescòpica que permet en 
condicions d’estiu tenir la piscina completament oberta, i la resta de l’any tenir la coberta 
tancada, climatitzar el vas de piscina i poder fer ús en èpoques de fred. Aquesta coberta 
telescòpica, d’acord a CTE-DB-SI, té consideració de coberta lleugera i per tant s’hauria de 
assegurar que l’estructura metàl·lica existent disposés d’una resistència al foc R-30.  
 
L’esmentada coberta retràctil, segons converses mantingudes amb els tècnics del Servei de 
Prevenció d’Incendis de la Regió d’Emergències de Tarragona, al tractar-se d’una estructura 
lleugera mòvil que esta situada en un espai sense càrrega de foc, queda eximida d’haver de 
disposar de cap grau de resistència ni estabilitat al foc. 
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Els diferents recintes que formen l’edifici de la piscina municipal es reparteixen en les 
següents superfícies: 
 

Recinte Superfície (m2) 

Planta soterrani (sales tècniques) 340,00 

Planta baixa (TOTAL) 2.088,97 

 Zona vas piscines 1.172,00 

 Vestidors i zones comuns 379,36 

 Sales de fitness i d’activitats 537,61 

Superfície total de l’edifici 2.428.97 

 
5.9.2. Sectorització interior implantada. 
 
Tot i que el CTE-DB-SI, limita la superfície màxima per a edificis de pública concurrència a 
2.500,00 m², que no seria el nostre cas, donada la diferenciació d’ús tant marcat, es 
recomana que la comunicació entre la pl. soterrani i la pl. baixa, es faci de manera 
sectoritzada en els seus passos tant la porta d’accés des de planta baixa, com els passos 
d’instal·lacions, per una millor seguretat de la instal·lació. 
 
Així, en aplicació del CTE-DB-SI-1 taula 1.2, es defineixen els següents sectors d’incendis: 

- Sector pl. Soterrani: EI-120 
- Sector planta baixa: EI-90 

 
En l’edifici, actualment no existeix cap sectorització realitzada, i es necessari fer actuacions 
centrades en tres aspectes principalment. 
 
1.- Porta accés des de hall pl. Baixa a pl. Soterrani. 
 
Aquesta porta no compleix cap EI, en aquest cas s’ha previst la instal·lació d’una porta EI-60 
per tal de garantir la compartimentació del sector. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala accés soterrani i porta fusta accés des de planta baixa 
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2.- Sectorització passos instal·lacions.  
 
En qualsevol de les actuacions previstes s’hauran de fer les sectoritzacions necessàries que, 
en cas d’incendi, no permetin passar el foc / fum al sector de piscina planta baixa. Aquestes 
sectoritzacions, en el cas dels passos entre plantes hauran de ser EI-120. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas instal·lacions planta soterrani – planta baixa sense sectorització 

 
 
3.- Comunicació edifici piscina – pavelló. 
 
En una actuació posterior a la construcció de l’edifici de piscina, es va realitzar una 
comunicació directe entre l’edifici de piscina i l’edifici de pavelló. Al ser dos usos 
diferenciats, amb superfície acumulada entre els dos de més de 2.500 m², serà necessari 
realitzar una sectorització amb portes EI-60, que actualment no existeix, ja que els dos 
edificis estan comunicats en aquest espai sense cap tipus de sectorització. 

 

 
 

Porta accés pl. Baixa pavelló sense característiques tallafocs. 
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A nivell de locals de risc especial, la sala de calderes ubicada en l’edifici pavelló disposa 
d’una potència instal·lada en equips generadors de calor (calderes) d’uns 700 kW. A tals 
efectes i segons el Document Bàsic SI del CTE es considera l’esmentat recinte com a local 
de risc especial alt. Així doncs, caldrà que la comunicació entre aquest i la resta de l’edifici 
es realitzi a través d’un vestíbul previ, i que estigui compartimentat amb tancaments d’una 
resistència al foc mínima de EI-180. 
 
Tot i que el vestíbul d’independència esmentat ja existeix actualment, caldrà reforçar la 
resistència al foc dels tancaments de la sala, els quals formats per parets d’obra de fàbrica 
de rajol ceràmic perforat a cara vista de 11,50 cm de gruix garanteixen només un EI-120. 
Per tal d’aconseguir la compartimentació EI-180 que s’exigeix per a la sala de calderes 
caldrà arrebossar les parets de tancament en la seva cara interior i, tanmateix, ignifugar el 
fals sostre del vestíbul previ d’accés a la sala amb morter de perlita fins aconseguir la 
resistència al foc exigida. 
 
5.9.3. Evacuació dels ocupants. 
 
Es calcula la ocupació de l’edifici, d’acord a superfícies i criteris definits per CTE-DB-SI: 
 

OCUPACIÓ PLANTA BAIXA 

ZONA / SALA Sup. (m2) DENSITAT OCUP. (Pax/m2) OCUPACIÓ (Pax) 

Zona Hall Entrada 53,00 1 pax / 2 m2 26 

Zona d'espectadors 33,00 1 pax / 2 m2 16 

Zona vas piscina 
Nota: 80 pax piscina esportiva / 60 piscina infantil) 

-- -- 140 

Vestuaris piscina 168,00 1 pax / 3 m2 56 

Sala fitness + activitats 537,61 1 pax / 5 m2 107 

Sala de control/recepció -- -- 2 

Medicina esportiva -- -- 2 

TOTAL OCUPACIÓ EDIFICI PISCINA     349 

 
Les sales tècniques i magatzems, d’acord a CTE-B-SI, es consideren d’ocupació nul·la. 
 
Analitzant l’edifici existent, es consideren correctes el número de sortides de l’edifici, però 
serà necessari fer una intervenció en quant a sistemes d’obertura de les portes 
d’evacuació, amb barres anti-pànic.  
 
Per altre banda, analitzant la zona de vas piscina, es justifica que aquesta zona pot evacuar 
els usuaris, en cas de ser necessari, a un espai exterior segur situat a la gespa exterior, 
(veure plànol adjunt). 
 
La sortida 05, descrita en els plànols del present projecte, disposa actualment d’un graó i 
una discontinuïtat en el paviment que caldrà resoldre per complir normativa. 
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En les zones comuns de la piscina, s’han instal·lat 2 torns de control d’accés que 
obstaculitzen els recorreguts d’evacuació, tal i com s’ha grafiat en els plànols adjunts. 
 
5.9.4. Instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
Analitzant els condicionants de l’edifici en qüestió, amb les següents dades, es comprova el 
compliment del CTE-DB-SI-4: 
 

- Superfície Edifici: 2.428,97 m² 
 

- Ocupació Edifici: 349 pax. 
 
A nivell dels elements de protecció activa en cas d’incendi, es descriuen els següents. 
 
Extintors portàtils: 
 
En aquest cas, i vista la distribució actual d’extintors a l’edifici, caldrà reforçar la instal·lació 
d’extintors d’incendi per tal de donar la cobertura exigida per la normativa d’incendis 
vigent que li és d’aplicació. Tanmateix, els que ja es troben instal·lats, estan col·locats a una 
alçada de 1,70 metres respecte el terra. Caldrà recol·locar-los a una altura d'entre 0,80 i 
1,20 m des del terra, en llocs fàcilment accessibles i degudament identificats. La distància 
entre qualsevol punt del sector i l'extintor més proper no superarà els 15m.  
 
S’instal·laran extintors portàtils en els indicats en els plànols adjunts de cada planta, essent la 
categoria la indicada (d’eficàcia 21A-113B o de CO2 segons el cas). Els extintors a instal·lar 
seran de 6 kg de pols polivalent o de 3 kg de CO2 a les zones indicades als plànols adjunts. 
 
Boques d’incendi equipades. 
 
Segons el document DB SI 4 del CTE, i concretament la taula 1.1, en ús pública concurrència, 
si la superfície construïda es superior a 500 m², són necessàries. Així doncs, en el cas de 
l’edifici que ens ocupa, cal disposar d’una instal·lació d’extinció d’incendis mitjançant una 
xarxa de BIEs, la qual actualment no existeix. 
 
Seran del tipus BIE-25 i estaran ubicades segons els plànols adjunts, de forma que es cobreixi 
tot l’edifici. 
 
La distribució es farà tenint en compte que una manega disposarà d’un radi d’acció de 25m, i 
que es troba a menys de 5m d’alguns dels accessos. S’instal·laran a una alçada de 1,50 m del 
terra el seu eix, i tindran una pressió a punta de llança mínima de 2 bar, i màxima de 5 bar. 
 
Sistema d’alarma d’incendi. 
 
Si la ocupació NO excedeix de 500 persones, no es necessària. Amb la hipòtesi de càlcul 
establerta, no es considera necessària. 
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Sistema de detecció d’incendi: 
 
Segons el document DB SI 4 del CTE, i concretament la taula 1.1, en ús pública concurrència, 
si la superfície excedeix de 1.000 m² és necessària. En el cas de l’edifici que ens ocupa, és 
exigible.  
 
A tals efectes, s’ha previst la instal·lació d’una central de detecció d’incendis en la zona de 
recepció ubicada en planta baixa, que estarà connectada als detectors òptics distribuïts en 
tota la planta. Referent a la zona del vas, i segons converses amb els tècnics del Servei de 
Prevenció d’Incendis de la Regió d’Emergències de Tarragona, al tractar-se d’un espai sense 
càrrega de foc i degut a les seves característiques, queda eximida de disposar d’una 
instal·lació de detecció d’incendi. 
 
Els detectors a instal·lar es distribuiran de manera que totes les zones quedin cobertes, segons 
les prescripcions descrites en la UNE 23007-14:2014, en el seu apartat A.6.5.2.2, i que 
bàsicament contempla els següents punts: 
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Essent: 
 
SV:  Superfície vigilada, que correspon a la superfície ombrejada 
Dmàx.: Distancia màxima horitzontal des de qualsevol punt del sostre fins el detector 
 
 
Instal·lació automàtica d’extinció. 
 
No es requereix. 
 
Columna seca.  
 
No es requereix. 
 
Hidrants exteriors:  
 
Es requereix la instal・lacio d’un hidrant exterior per disposar d'una superfície superior als 
1.000 m2 segons CTE DB-SI 4 per us Aparcament. 
 
Cal dir que hi haura un hidrant que formarà part de la xarxa d'infraestructura de la població 
que serà del tipus H-100. Aquest estarà situat a una distancia inferior a 100 m de la façana 
de l'edifici i estarà degudament senyalitzat. Aquest hidrant complirà amb els requisits que 
estableix la Instrucció tècnica complementaria SP-120, que bàsicament son: 
 
· Estarà a menys de 100 m de la façana de l'establiment. 
· Serà del tipus de columna hidrant exterior (CHE) o hidrant en arqueta. 
· El disseny i alimentació de la xarxa de proveïment estarà dimensionada per a l’ús 
simultani de 2 hidrants immediats durant 2 hores, amb un cabal de 1000 l / min cada un, i 
una pressio de sortida per boca d'hidrant superior a 102 kPa. 
· Aquells hidrants que excepcionalment no puguin connectar-se a una xarxa general de 
proveïment d'aigua, precisessin d'una reserva d'aigua adequada que garanteixi les 
condicions especificades a l'instant anterior. 
· El manteniment i funcionament dels hidrants ho garantirà el titular de l'abastament 
d'aigua. 
 
Senyalització dels mitjans contra incendis  
 
Segons es va poder observar el dia de la visita, la senyalització de les vies d’evacuació i dels 
mitjans contra incendis era insuficient i incompleta. A tals efectes, s’ha previst reforçar la 
senyalètica de l’edifici amb nous rètols col·locats a llocs estratègics.  
 
Dit això, es senyalitzaran tots els mitjans contra incendis i vies d’evacuació segons la Norma 
UNE 23033 i amb la mida definida a la NORMA UNE 81501. Les mides són les següents: 
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 - 210x210 mm quan la distància d’observació del senyal no excedeixi de 10m. 
 - 420x420 mm quan la distància d’observació del senyal estigui entre 10 i 20m. 
 - 594x594 mm quan la distància d’observació del senyal estigui entre 20 i 30m. 
 
Els rètols hauran de ser visibles inclús en cas de manca de subministrament elèctric i 
d’iluminació. Quan siguin fotoluminiscents, les seves característiques d’emissió lluminosa 
hauran de complir amb la UNE 23035-4. 
 
Els elements d’extinció d’incendis, en aquest cas, els extintors, BIEs i centraleta d’incendis, 
estaran sempre localitzables i suficientment senyalitzades, indicant la forma d’utilització en 
cas necessari. Es senyalitzaran amb un rètol la posició de cada un dels elements. 
 
 
A tals efectes, serà necessari instal·lar un sistema de detecció d’incendi, una xarxa de 
B.I.E.’s, i actualitzar la posició dels extintors, que es troben instal·lats a 170 cm d’alçada 
respecte el terra, quan la normativa vigent estableix que han d’estar a una alçada 
compresa de 80 – 120 cm. 
 
5.9.5. Protecció contra incendis edifici Pavelló. 
 
Tot i no estar a l’abast del projecte l’anàlisi de l’edifici del pavelló annex a l’edifici piscina, al 
haver realitzat l’anàlisi de les instal·lacions comunes entre els dos edificis, el dia de la visita 
es va analitzar també l’edifici pavelló, a nivell de sala de calderes, instal·lació energia solar 
tèrmica i mesures contra incendi. 
 
Fent referència a la instal·lació de protecció contra incendis del pavelló, es fan algunes 
consideracions al respecte d’aquest edifici també. 
 
A nivell de mesures contra incendis més importants i que es considera un risc important a 
subsanar, es llisten els següents punts:  
 
 
Sala de comptadors elèctrics – quadres elèctrics pavelló: la sala tècnica on es troben 
ubicats el comptador del pavelló, el comptador del bar del pavelló, i els quadres elèctrics 
generals es troba tancat amb una porta de DM de fusta. Al tractar-se d’una sala de 
comptadors elèctrics, aquest local ha d’estar sectoritzat respecte la resta de l’edifici, 
considerant-se com a local de risc especial Baix (LRE Baix) pel fet de que disposa d’una 
potència en quadres elèctrics de més de 100,00 kW.  
 
La sectorització d’aquest local, per ser un LRE Baix, haurà de ser EI-90, i la porta d’accés 
serà de característiques EI2-60-C5, és per això que s’haurà de realitzar una paret d’obra en 
l’accés a la sala la qual incorporarà una porta tallafocs. Ambdós elements hauran de 
garantir la sectorització del recinte respecte la resta de l’edifici. 
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Sala comptadors elèctrics i quadres elèctrics pavelló 

 

Sistema de detecció d’incendi: el dia de la visita, dins dels vestuaris, es varen detectar 
diversos capçals dels detectors tèrmics que estaven trets, fent inservible la instal·lació. Els 
vestuaris que si que tenien els capçals posats, no feien cap llum de senyal que estaven en 
servei. 
 
La central d’alarma, no es va poder comprovar si funcionava correctament, ni el personal 
de manteniment del centre ho sabia. 
 

 
 

Capçals detectors no instal·lats 

 
També es va poder comprovar, que els magatzems de sota grades, on es troba el material 
de neteja, no hi havia instal·lat cap sistema de detecció d’incendi, creient molt necessari 
instal·lar-se almenys en aquests espais de risc. 
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5.10. Paleteria i serralleria 
 
En aquest apartat s’indicaran totes les actuacions de paleteria necessàries per a deixar 
l’obra completament acabada, així com per la formació forats i passos d’instal·lacions, nous 
tancaments i falsos sostres definits als plànols. 

 
- Es millorarà l’accés a la planta soterrani canviant-ne l’escala d’accés per tal que, 

en el punt més desfavorable, hi hagi una altura lliura de, mínim, 2,10 metres. 
 

- La segona intervenció consisteix en l’ampliació d’un túnel en planta soterrani. 
Aquesta intervenció es situa al passadís existent que delimita el vas de 
compensació de la piscina i on hi apareixen pilots de fonamentació. L’altura 
existent d’aquest passadís és d’1,50 metres, la qual dificulta el pas. És per això 
que, mitjançant l’ampliació, aquesta altura lliure passarà a ser de 2 metres. 
 

- Formació de l’escala d’accés a la coberta dels vestidors i de la coberta baixa del 
pavelló: Es realitzarà una escala exterior nova que parteix des de la zona d’accés 
de descàrrega, adjacent a la passera. Aquesta escala, formada per dos trams, 
permet l’accés a la coberta del pavelló existent. 
 

Les 3 actuacions anteriors, presenten la seva pròpia memòria i justificació de càlculs, veure 
documentació annexa a projecte. 
 
La resta d’actuacions es descriuen a continuació: 

 
- Ajudes de paleteria per al muntatge de portes tallafocs: A nivell de sectorització 

d’incendis, tal i com s’especifica a l’apartat corresponent del projecte, es fa 
necessària la instal·lació de portes tallafocs en l’accés a planta soterrani des de 
planta baixa, comunicació entre edificis i accessos a sala de calderes i local de 
comptadors de l’edifici pavelló. A tals efectes s’han previst unes ajudes a nivell 
de paleteria per al desmuntatge de les portes existents i el muntatge de les 
noves portes tallafocs, així com per la construcció de parets d’obra resistents al 
foc i arrebossats per tal d’aconseguir la resistència al foc exigida en cada punt. 
 
Les característiques de les portes tallafocs previstes en aquesta actuació es 
troben definides als plànols de detalls fusteries.  
 

- Formació de falsos sostres: Per al pas horitzontal de conductes o altres 
instal·lacions serà necessari l’enderroc de falsos existents i la reposició dels 
mateixos una vegada s’hagi realitzat la nova instal·lació. Les característiques 
d’aquests falsos sostres seran equivalents als existents per tal de no crear 
discordances entre materials.  
Des de la sala de calderes, la xemeneia col·lectiva que transcorre pel passadís 
del pavelló fins a l’exterior, caldrà sectoritzar-la en aquest recorregut amb un 
caixó resistent al foc amb l’objectiu de no trencar la sectorització d’incendis de 
la sala en cap punt. A tals efectes s’ha previst un caixó de pladur-foc tipus 
PROMAT que proporcioni una resistència al foc de EI-180. 
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Conducte d’evacuació de fums de les calderes sense sectoritzar 

 
- Sectorització de la sala de calderes: Tal i com ja s’ha especificat en altres 

apartats del projecte, la sala de calderes cal tractar-lo com un LRE Alt. A tals 
efectes els seus tancaments hauran de disposar d’una resistència al foc de 180 
min. Actualment aquests es troben definits per parets d’obra de fàbrica de rajol 
ceràmic perforat de cara vista, el qual dona una EI-120, així doncs és necessari 
fer un arrebossat per la part interior per tal d’aconseguir la resistència al foc 
exigida de EI-180. 
 

- Obertures als forjats existents: Tan per passos d’instal·lacions (com és el cas de 
l’accés dels conductes d’aire tractat des de la coberta fins a la planta baixa dels 
vestidors) com per millorar els accessos a les cobertes de l’edifici pavelló, caldrà 
realitzar forats al forjat existent. 

 
Per a la formació de les esmentades obertures caldrà repicar amb martell 
pneumàtic la llosa de formigó ampliant la les mides del forat desitjat uns 30 cm 
per tal d’acabar-lo amb un cèrcol perimetral que anirà lligat amb les varilles del 
forjat existent. És a dir, en el cas dels accessos a les cobertes del pavelló, si les 
dimensions de l’obertura han de ser de 70x120cm, el forat que s’haurà de fer en 
el forjat serà de 100x150cm, ja que es necessiten 30cm perimetrals per la 
col·locació del cèrcol. 
 
En el cas de la coberta dels vestidors, al tractar-se d’un forjat unidireccional, 
caldrà repicar amb martell pneumàtic la capa de compressió superior i eliminar 
el revoltó que hi ha entre biguetes, les quals, segons plànols proporcionats pels 
serveis tècnics de l’Ajuntament de Salou, tenen un intereix de 70cm. Un cop feta 
la obertura i executat el pas del conducte s’haurà de realitzar de nou la 
impermeabilització de la coberta en aquest punt per tal d’evitar l’entrada 
d’aigua (per això es proposa la formació d’un caixó d’obra en el punt d’entrada 
del conducte que cobreixi la totalitat de la obertura de pas realitzada). 
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- Retirada de terres, formació de murs de contenció i pavimentació de la zona de 
pas d’unió entre la sala de caldera i el soterrani de la piscina. Aquesta sala 
millorarà el pas d’intal·lacions entre ambdós edificis. 

 
També es vol descriure en aquest apartat els elements de serralleria previstos en aquest 
projecte per tal de facilitar els accessos a les cobertes i suportar els equips de tractament 
d’aire. 
 

- Escala metàl·lica per l’accés a la coberta dels vestidors: Entre els serveis 
higiènics de la planta primera del pavelló i la coberta dels vestidors de la piscina 
hi ha uns 70 cm. de desnivell. A tals efectes, cal la construcció d’una escala per 
salvar aquesta diferència d’alçades.  
 
L’escala prevista serà metàl·lica realitzada amb perfils tubulars quadrats de 
40x40mm i petja de religa metàl·lica, amb barana de protecció de 1 metre 
d’alçada. La petja tindrà unes dimensions de 28 cm, i la contrapetja serà de 
17,50 cm. Aquesta es pintarà amb dues capes d’imprimació antioxidant i una 
capa d’acabat, i s’ancorarà amb platines i perns al cantell del forjat superior. Es 
preveu la instal.lació d’una barana de 1,10m per a donar continuïtat entre les 
escales d’accés. 
 

- Estructures de suportació de la UTA: Les unitats de tractament d’aire, pel seu 
pes i dimensions, caldrà col·locar-les sobre dues estructures de repartiment de 
càrregues i suportació. La base d’aquestes construccions estructurals s’aixecaran 
sobre 2 pòrtics amb bigues HEB 140 que es recolzaran sobre pilars metàl·lics de 
les mateixes característiques. Aquests últims s’ha previst anclar-los als pilars 
estructurals de formigó armat existents que suporten la coberta dels vestidors. 
L’anclatge es realitzarà mitjançant 4 platines de 30x30cm., cadascuna d’elles 
fixades amb 4 varilles roscades de D.12mm. i 50 cm de longitud. La fixació s’ha 
previst fer-la amb tac químic amb un empotrament de 25cm. 
 
Sobre aquesta estructura s’hi col·locarà una plataforma base de religa metàl·lica 
tipus TRAMEX d’acer galvanitzat, suportada per bigues transversals de perfil 
metàl·lic laminat tipus HEB 140.  
 

- Per a l’accés a la coberta intermitja del pavelló, actualment hi ha una escala 
vertical fixa existent de peu de gat la qual no disposa de protecció d’esquena. 
Per tal d’augmentar la seguretat en aquest punt, s’ha previst la instal·lació d’una 
protecció d’esquenes  amb anells de protecció, la qual és d’acer inoxidable AISI 
316, i es fixarà a la mateixa escala o, si no és viable, directament al parament 
vertical. 

 
- Es realitzaran les cates necessàries a la base de l’estructura actual de la torre 

d’il·luminació exterior per a veure el seu estat. Es preveu la formació de nova 
estructura de formigó per a la suportació de la torre. 
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- Finalment es realitzarà un buidatge de terres de la zona de pas entre la sala de 
calderes i la planta soterrani de la piscina, amb dos registres a planta baixa des 
de l’exterior. Aquest buidatge contempla la creació de murs de contenció, la 
fonamentació mitjançant solera de formigó i la pavimentació de la sala. 

 
 
5.11. Seguretat i salut 
 
Per tal de garantir la seguretat de les persones en ambdós edificis (piscina i pavelló) 
s’hauran de realitzar una sèrie d’actuacions a nivell de seguretat i salut. A tals efectes es 
desenvolupen els següents punts. 
 
En el recorregut per les cobertes, tan la del pavelló com la dels vestidors de la piscina, s’ha 
previst la instal·lació de línies de vida en tots els recorreguts i/o baranes, les quals es poden 
observar als plànols del projecte. La línia de vida està formada per cable d’acer galvanitzat 
de 10mm de diàmetre, i s’ancorarà al terra de la pròpia coberta mitjançant terminals 
d’acer inoxidable fixat amb cargols també d’acer inoxidable.  
 
Per a l’accés a la coberta intermitja del pavelló, actualment hi ha una escala vertical fixa 
existent de peu de gat la qual no disposa de protecció d’esquena. Per tal d’augmentar la 
seguretat en aquest punt, s’ha previst la instal·lació d’una protecció d’esquenes  amb anells 
de protecció, la qual és d’acer inoxidable AISI 316, i es fixarà a la mateixa escala o, si no és 
viable, directament al parament vertical.  
 

 
 

Detall de protecció d’esquena tipus. 

 
En aquest projecte s’han definit les mesures de seguretat necessàries per a garantir l’accés 
a les cobertes sense cap risc. Així i tot, aquestes mesures s’hauran de consensuar amb el 
departament de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de Salou. 
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6. Ús i manteniment de les instal·lacions  
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la 
protecció del medi ambient, la instal·lació ha de rebre un ús i un manteniment adequats 
per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat 
exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin 
les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a la 
instal·lació pot comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a la instal·lació.  

 L'envelliment prematur de la instal·lació, amb la conseqüent depreciació del seu 
valor patrimonial, funcional i estètic.  

 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de 
l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil.  

 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció 
sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.  

 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments 
de consums d’energia i de contaminació atmosfèrica.  

 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o 
clausura.  
 

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

 Codi Civil.  

 Codi Civil de Catalunya 

 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.  

 Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, Reial Decret 1027/2007. 

 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

 Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.  

 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.  

 Legislacions sobre els Règims de propietat.  

 Ordenances municipals.  

 Reglamentacions tècniques.  
 
El manual d’ús i manteniment juntament amb altre documentació relacionada amb el 
procés constructiu de l’edifici s’integrarà en el Llibre de l’edifici. Aquest haurà de ser 
conservat i actualitzat per la propietat de la instal·lació, cada vegada que hi hagi una 
modificació de l’edifici.  
 
El manual d’ús i manteniment està conformat per instruccions d’ús i instruccions de 
manteniment.  
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Instruccions d’ús  
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris, siguin o 
no propietaris, per desenvolupar a la instal·lació, o a les seves diverses zones, les activitats 
previstes per a les quals va ser projectada i construïda. 
En el cas que ens ocupa, cal tenir en compte que l’ús principal de l’edifici és residencial 
privat, i que les instal·lacions només han de ser manipulades per personal autoritzat. 
 
Instruccions de manteniment 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i 
genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de 
seguretat, habitabilitat i funcionalitat. L’adaptació a l’edifici en concret, de les instruccions 
de manteniment quedaran recollides en el Pla de Manteniment a desenvolupar pel 
Departament de Manteniment o empresa subcontractada. Aquest formarà part del Llibre 
de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions 
preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot 
d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del 
mateix. 
 
Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici 
encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. A 
l’apartat següent, es descriuen, les operacions mínimes i la seva periodicitat que cal 
realitzar, basant-se en el compliment del RITE i la seva IT3 de “Manteniment i Ús”. Al llarg 
de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja 
siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà 
consignant al Llibre de l’Edifici. 
 
Aquest document recull els criteris per desenvolupar un Pla de Manteniment específic per 
la instal·lació. Aquest Pla de Manteniment l’haurà de desenvolupar el Departament de 
Manteniment del client o l’empresa subcontractada que elegeixi, a partir d’aquest Manual 
de Manteniment (on es desenvolupen els criteris bàsics) i tenint en compte, el personal 
disponible, ús de les instal·lacions, i altres condicionants del propi client 
 
Els gestors de manteniment, també hauran de tenir en compte a l’hora de definir el Pla de 
Manteniment les instruccions subministrades per l’empresa instal·ladora un cop finalitzada 
la instal·lació, així com totes les característiques tècniques i manuals de manteniment de 
cada una de les màquines i elements finalment instal·lats. Per tant, l’empresa instal·ladora 
haurà de proporcionar, al finalitzar l’obra un manual específic de funcionament i 
manteniment amb de cada un dels equips que hagi subministrat i que com a mínim 
compleixi la normativa vigent.  
 
Aquestes manual específic amb les instruccions d’ús i maniobra, així com les instruccions 
de funcionament, hauran d’estar situades a la recepció o en un local accessible pel 
personal de manteniment. 
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7. Conclusions  
 
El present projecte té l’objectiu de descriure de forma senzilla i entenedora la instal·lació descrita 
plantejada d’acord amb les directrius marcades pels SSTT de l’Ajuntament de Salou. En tot moment 
s’ha intentat marcar una pauta per executar la instal·lació encara que això no implica que aquesta 
pugui sofrir modificacions, sempre d’acord amb la reglamentació vigent que, un cop executades, es 
veuran reflexades al corresponent certificat de final d’obra en cas de ser necessari. 
  
Paral·lelament, es tindrà com a objectiu del present projecte, l'obtenció de tot tipus de llicències i 
permisos que foren necessaris per tal de procedir a la posta en funcionament de la instal·lació en 
qüestió, especialment la presentació als SS. TT. de Indústria de la Generalitat de Catalunya , o bé 
l’E.I.C. pertinent, així com altres organismes oficials competents en la matèria. 
 

 

Salou, juliol de 2022 
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CÀLCULS DESHUMECTACIÓ DE L’AIRE. 



Cálculo  Proyecto : PISCINA SALOU

de  Código : 20061  Fecha : 20/08/2020

Piscinas climatizadas  Hoja : Hoja 1 de 6  Autor : S3E

Deshumectación necesaria en recinto piscina

Volumen recinto piscinas (m³) : 7.500
Temp. seca (ºC) %H.R. Temp. hum. (ºC) Ventilación (l/s) (12,5 l/s persona) : 3.000

Aire interior : 31,0 65 25,5 Nº personas recinto : 74
Aire exterior : 30,0 46 Provincia: TARRAGONA Superficie total zona piscinas (m²) : 1.200

% Superficie zona mojada : 50

  A. Evaporación lámina agua de las piscinas

Temperatura Dimensiones (m) Perímetro Ocupación Superficie

(ºC) A B h media (m) (m²/pers) (m²) Evaporación

Piscina semiolimpica 28,0 25,00 16,67 2,00 83,3 8,0 416,8 21,15 g/s

Piscina Infantil 30,0 8,00 16,67 0,80 49,3 6,0 133,0 12,27 g/s

n : Densidad de ocupación piscina [m²/persona] Piscina semiolimpPiscina Infantil
Wag : Humedad absoluta en saturación a la temperatura del agua [g vapor / kgda] = 24,10 27,20
Xint : Humedad absoluta aire interior 65 % HR [g vapor/kgda] = 18,50 18,50

S : Superficie piscina

Evaporación = (16 + 133 / n) * (Wag - Xint) x S / 3600

  B. Evaporación debida a las superficies mojadas del recinto de piscinas

S : Superficie mojada envolvente piscinas = (St-Spd-Spl) x % Zona mojada  [m²] = 325,1
Ta : Temperatura seca aire [ºC] = 31,0

Tm : Temperatura húmeda aire [ºC] = 25,5
hc : Coef. superf. transm. calor por convección = 0,6246 x |(Ta - Tm)|^(1/3) [W/m² ºC] = 1,10
 Calor latente de evaporación [KJ/Kg] = 2.270

Evaporación =   =  0,87 g/s

  C. Evaporación debida a la respiración de los ocupantes

P : Personas recinto = 74,32041667
Vp : Vapor emitido por persona al respirar [g/h] = 100

Evaporación = P x Vp / 3600 = 2,06 g/s

  D. Evaporación debida a las duchas del recinto de piscinas

Ce : Calor específico del agua [kJ/kg ºC] = 4,19
Td : Temperatura agua ducha [ºC] = 38,0
Tm : Temperatura húmeda aire [ºC] = 25,5
 Calor latente de evaporación [kJ/kg] = 2.270

Qa : Masa de agua una ducha [kg/ducha] = 10 s/ducha x 0,2 l/s x 1 kg/l = 2,0
D : Número duchas por hora [duchas/h] = Nº personas recinto x Nº duchas/persona h 148,6
n : Número de duchas por persona y hora = 2

Evaporación =     =  1,91 g/s


  E. Deshumidificación aportada por el aire exterior de renovación

Q : Caudal aire exterior [l/s] = 3.000
 Densidad del aire [kg/m³] = 1,149

Xint : Humedad absoluta aire interior 65 % HR [g vapor/kgda] = 18,50
Xext : Humedad absoluta aire exterior [g vapor/kgda] = 12,2

Deshumidificación = Q x r x (Xext - Xint) / 1000 = -21,72 g/s

  DESHUMECTACION TOTAL NECESARIA  = 16,54 g/s (59,54 Kg/h)

hc x (Ta-Tm) x S



Ce x (Td - Tm) x Qa x D / 3,6
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CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES PISCINA 



Cálculo  Proyecto : PISCINA SALOU

de  Código : 20061  Fecha: 20/08/2020

Piscinas climatizadas  Hoja : Hoja 2 de 6  Autor: S3E

Calefacción aire recinto piscina

Temperatura Exterior : 10,0 ºC
Temperatura Interior : 31,0 ºC

Ventilación : 3000 l/s Temperatura Local no Calefactado : 18,0 ºC
Factor Seguridad : 20 % Temperatura Terreno : 14,0 ºC

 1. Cristal exterior 28.375 W

Orientación
Superfice

(m2)

Coeficiente
Transmisión

(W/m2 ºC)

Diferencia
Temperatura

(ºC)
(W)

N 188,0 2,400 21,0 9.475
S 3,100 21,0 0
E 3,100 21,0 0
O 375,0 2,400 21,0 18.900

 2. Pared exterior  W

Orientación
Superfice

(m2)

Coeficiente
Transmisión

(W/m2 ºC)

Diferencia
Temperatura

(ºC)
(W)

N 1,350 21,0 0
S 1,350 21,0 0
E 1,350 21,0 0
O 1,350 21,0 0

 3. Resto superficies 74.228 W

Cerramiento
Superfice

(m2)

Coeficiente
Transmisión

(W/m2 ºC)

Diferencia
Temperatura

(ºC)
(W)

Tabique - local anexo 150,0 0,650 13,0 1.268
Cristal - local anexo 75,0 2,400 13,0 2.340

Suelo - Interior 1200,0 0,650 13,0 10.140
Suelo - Exterior 0,650 21,0 0
Suelo - Tierra 0,650 17,0 0

Cubierta - exterior 1200,0 2,400 21,0 60.480
Techo - local anexo 1,350 13,0 0

 4. Total pérdidas por cerramientos

TOTAL TRANSMISIONES : 102.603 W
Factor Seguridad 20 % : 20.521 W

 5. Pérdidas por convección agua piscina deportiva

Tag : Temperatura agua piscina 28,0
Ta : Temperatura seca aire 31,0
hc : Coef. superf. transm. calor por convección = 0,6246 x |(Tag - Ta)|^(1/3) = 0,79 W/m² ºC 0,90

Pérdida = hc x (Ta - Tag) x S = 1.126 W

 6. Pérdidas por convección agua piscina ludica

Tag : Temperatura agua piscina 30,0
Ta : Temperatura seca aire 31,0
hc : Coef. superf. transm. calor por convección = 0,6246 x |(Tag - Ta)|^(1/3) = 0,79 W/m² ºC 0,62

Pérdida = hc x (Ta - Tag) x S = 83 W

 7. Pérdidas por renovación aire exterior

Pérdida  =  caudal (l/s)  x  tem amb (ºC)  x  1,18 kg/m³  x  1,01 kJ/kg ºC = 27.709 W

CALEFACCION TOTAL NECESARIA : 152.042 W
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CÀLCULS D’ESCALFAMENT DEL VAS 



Cálculo  Proyecto : PISCINA SALOU

de  Código : 20061  Fecha : 20/08/2020

Piscinas climatizadas  Hoja : Hoja 3 de 6  Autor : S3E

Calefacción agua piscina en puesta a régimen - Piscina Deportiva

  A. Pérdidas por evaporación del agua del vaso de la piscina

Tar : Temperatura del agua en puesta a régimen [ºC] = 28
Tmr : Temperatura del aire en puesta a régimen [ºC] = 31

Wag : Humedad absoluta en saturación a la temperatura del agua [g vapor / kgda] = 24,10
Xint : Humedad absoluta aire interior 65 % HR [g vapor/kgda] = 18,50

S : Superficie piscina = 100 m² 416,75

Evaporación = 16 * (Wag - Xint) x S / 3600 = 10,37 g/s

Ea : Evaporación agua lámina piscina [g/s] = 10,37
 Calor latente de evaporación [kJ/kg] = 2.270

Pérdida = Ea x g = 23.545 W

  B. Pérdidas por radiación de lámina de agua a cerramientos

S : Superficie piscina [m²] = 416,75
 Constante Stefan-Boltzman [W/m² ºK4 x 10 +8]  = 5,67
 Emisividad del agua = 0,95

Tar : Temperatura del agua en puesta a régimen [ºK] = 301
Tsr : Temperatura del entorno hacia donde se produce la radiación [ºK] (*) = 296,5

(*) Promedio de las temperaturas superficiales de los cerramientos en puesta a régimen

Pérdida = s x e x ( Tar4 - Tsr4 ) x S = 10.775 W

  C. Pérdidas por calentamiento masa hormigón cerramiento piscina

Ch : Capacidad calorífica del hormigón [J/kg ºC] = 840
Vh : Volumen de hormigón a calentar [m³] = 175,0
dh : Densidad del hormigón [kg/m³] = 2.100
Mh : Masa de hormigon a calentar [Kg] = Vh x dh = 367.561

Thd : Temperatura del hormigón después del llenado [ºC] = 20,0
Tha : Temperatura del hormigón antes del llenado [ºC] = 18,0

t : Tiempo llenado piscina [h] = 96

Pérdida = Ch x Mh x (Thd - Tha) / (3600 x t) = 1.787 W

  D. Pérdidas por calentamiento volumen de agua piscina

Ce : Calor específico del agua [J/kg ºC] = 4.190
Vp : Volumen piscina [m³] = 833,5
 Densidad del agua [kg/m³] = 1.000
t : Tiempo llenado piscina [h] = 96

Tag : Temperatura final del agua de la piscina [ºC] = 28,0
Tr : Temperatura del agua de la red [ºC] = 18,0

Pérdida = Vp x Ce x r x (Tag - Tr) / (3600 x t) = 101.052 W

  E. Pérdidas por conducción a través de paredes del vaso de la piscina

K : Coeficiente de transmisión de los muros de la piscina [W / m² ºC] = 0,4
Sf : Superficie a través de la cual se produce el flujo de calor (suelo y paredes piscina) [m²] = 583,4

Tes : Temperatura exterior a las superficies que forman el recipiente de la piscina [ºC] = 16,0

Pérdida = K x Sf x (Tag - Tes) = 2.800 W

NECESIDADES TOTALES CALEFACCION EN PUESTA A REGIMEN : 139.960 W



Cálculo  Proyecto : PISCINA SALOU

de  Código : 20061  Fecha : 20/08/2020

Piscinas climatizadas  Hoja : Hoja 5 de 6  Autor : S3E

Calefacción agua piscina en puesta a régimen - Piscina Lúdic

  A. Pérdidas por evaporación del agua del vaso de la piscina

Tar : Temperatura del agua en puesta a régimen [ºC] = 30
Tmr : Temperatura del aire en puesta a régimen [ºC] = 31

Wag : Humedad absoluta en saturación a la temperatura del agua [g vapor / kgda] = 27,20
Xint : Humedad absoluta aire interior 65 % HR [g vapor/kgda] = 18,50

S : Superficie piscina = 100 m² 133

Evaporación = 16 * (Wag - Xint) x S / 3600 = 5,14 g/s

Ea : Evaporación agua lámina piscina [g/s] = 5,14
 Calor latente de evaporación [kJ/kg] = 2.270

Pérdida = Ea x g = 11.674 W

  B. Pérdidas por radiación de lámina de agua a cerramientos

S : Superficie piscina [m²] = 133,0
 Constante Stefan-Boltzman [W/m² ºK4 x 10 +8]  = 5,67
 Emisividad del agua = 0,95

Tar : Temperatura del agua en puesta a régimen [ºK] = 303
Tsr : Temperatura del entorno hacia donde se produce la radiación [ºK] (*) = 296,5

(*) Promedio de las temperaturas superficiales de los cerramientos en puesta a régimen

Pérdida = s x e x ( Tar4 - Tsr4 ) x S = 5.017 W

  C. Pérdidas por calentamiento masa hormigón cerramiento piscina

Ch : Capacidad calorífica del hormigón [J/kg ºC] = 840
Vh : Volumen de hormigón a calentar [m³] = 51,7
dh : Densidad del hormigón [kg/m³] = 2.100
Mh : Masa de hormigon a calentar [Kg] = Vh x dh = 108.657

Thd : Temperatura del hormigón después del llenado [ºC] = 20,0
Tha : Temperatura del hormigón antes del llenado [ºC] = 18,0

t : Tiempo llenado piscina [h] = 24

Pérdida = Ch x Mh x (Thd - Tha) / (3600 x t) = 2.113 W

  D. Pérdidas por calentamiento volumen de agua piscina

Ce : Calor específico del agua [J/kg ºC] = 4.190
Vp : Volumen piscina [m³] = 106,4
 Densidad del agua [kg/m³] = 1.000
t : Tiempo llenado piscina [h] = 24

Tag : Temperatura final del agua de la piscina [ºC] = 30,0
Tr : Temperatura del agua de la red [ºC] = 18,0

Pérdida = Vp x Ce x r x (Tag - Tr) / (3600 x t) = 61.919 W

  E. Pérdidas por conducción a través de paredes del vaso de la piscina

K : Coeficiente de transmisión de los muros de la piscina [W / m² ºC] = 0,4
Sf : Superficie a través de la cual se produce el flujo de calor (suelo y paredes piscina) [m²] = 172,5

Tes : Temperatura exterior a las superficies que forman el recipiente de la piscina [ºC] = 16,0

Pérdida = K x Sf x (Tag - Tes) = 966 W

NECESIDADES TOTALES CALEFACCION EN PUESTA A REGIMEN : 81.689 W



Cálculo  Proyecto : PISCINA SALOU

de  Código : 20061  Fecha : 20/08/2020

Piscinas climatizadas  Hoja : Hoja 4 de 6  Autor : S3E

Calefacción agua piscina régimen contínuo - Piscina Deportiva

  A. Pérdidas por evaporación del agua del vaso de la piscina

Ea : Evaporación agua lámina piscina [g/s] = 21,15
 Calor latente de evaporación [kJ/kg] = 2.270

Pérdida = Ea x g = 48.011 W

  B. Pérdidas por radiación de lámina agua a cerramientos

S : Superficie piscina [m²] = 416,75
 Constante Stefan-Boltzman [W/m² ºK4 x 10 +8]  = 5,67
 Emisividad del agua = 0,95

Tag : Temperatura del agua [ºK] (*) = 301,0
Ts : Temperatura del entorno hacia donde se produce la radiación [ºK] (*) = 296,5

(*) Promedio de las temperaturas piscinas / temperaturas superficiales de los cerramientos

Pérdida = s x e x ( Tag4 - Ts4 ) x S 10.775 W

  C. Ganancia de calor por convección aire - agua

Tag : Temperatura agua piscina [ºC] (*) = 28,0
Ta : Temperatura seca aire [ºC] = 31,0
hc : Coef. superf. transm. calor por convección = 0,6246 x |(Tag - Ta)|^(1/3) [W/m² ºC] = 0,90

Ganancia = hc x (Tag - Ta) x S = -1.126 W

  D. Pérdidas por renovación agua del vaso de la piscina

Vp : Volumen piscina [m³] = 833,50
hf : Funcionamiento piscina [h/día] = 16
hr : Funcionamiento filtros piscina [h/día] = 8

Vev : Volumen diario evaporado = g/s x 3,6/1000 x hf [m³/día] = 1,2
Vre : Volumen diario renovación agua = 5% Vp + Vev [m³/día] = 42,9

Q : Caudal de renovación = Vre / hr [m³/h] = 5,4
Ce : Calor específico del agua [kJ/kg ºC] = 4,19
 Densidad del agua [kg/m³] = 1000

Tr : Temperatura del agua de la red [ºC] = 18,0

Pérdida = Q x Ce x r x ( Tag - Tr ) / 3,6 = 62.404 W

  E. Pérdidas por conducción a través de paredes del vaso de la piscina

K : Coeficiente de transmisión de los muros de la piscina [W / m² ºC] = 0,4
Sf : Superficie a través de la cual se produce el flujo de calor (suelo y paredes piscina) [m²] = 583,4

Tes : Temperatura exterior a las superficies que forman el recipiente de la piscina [ºC] = 16,0

Pérdida = K x Sf x (Tag - Tes) = 2.800 W

NECESIDADES TOTALES CALEFACCION REGIMEN CONTINUO : 122.863 W



Cálculo  Proyecto : PISCINA SALOU

de  Código : 20061  Fecha : 20/08/2020

Piscinas climatizadas  Hoja : Hoja 6 de 6  Autor : S3E

Calefacción agua piscina régimen contínuo - Piscina Lúdica

  A. Pérdidas por evaporación del agua del vaso de la piscina

Ea : Evaporación agua lámina piscina [g/s] = 12,27
 Calor latente de evaporación [kJ/kg] = 2.270

Pérdida = Ea x g = 27.847 W

  B. Pérdidas por radiación de lámina agua a cerramientos

S : Superficie piscina [m²] = 133
 Constante Stefan-Boltzman [W/m² ºK4 x 10 +8]  = 5,67
 Emisividad del agua = 0,95

Tag : Temperatura del agua [ºK] (*) = 303,0
Ts : Temperatura del entorno hacia donde se produce la radiación [ºK] (*) = 296,5

(*) Promedio de las temperaturas piscinas / temperaturas superficiales de los cerramientos

Pérdida = s x e x ( Tag4 - Ts4 ) x S 5.017 W

  C. Ganancia de calor por convección aire - agua

Tag : Temperatura agua piscina [ºC] (*) = 30,0
Ta : Temperatura seca aire [ºC] = 31,0
hc : Coef. superf. transm. calor por convección = 0,6246 x |(Tag - Ta)|^(1/3) [W/m² ºC] = 0,62

Ganancia = hc x (Tag - Ta) x S = -83 W

  D. Pérdidas por renovación agua del vaso de la piscina

Vp : Volumen piscina [m³] = 106,40
hf : Funcionamiento piscina [h/día] = 16
hr : Funcionamiento filtros piscina [h/día] = 8

Vev : Volumen diario evaporado = g/s x 3,6/1000 x hf [m³/día] = 0,7
Vre : Volumen diario renovación agua = 5% Vp + Vev [m³/día] = 11,3

Q : Caudal de renovación = Vre / hr [m³/h] = 1,4
Ce : Calor específico del agua [kJ/kg ºC] = 4,19
 Densidad del agua [kg/m³] = 1000

Tr : Temperatura del agua de la red [ºC] = 18,0

Pérdida = Q x Ce x r x ( Tag - Tr ) / 3,6 = 19.809 W

  E. Pérdidas por conducción a través de paredes del vaso de la piscina

K : Coeficiente de transmisión de los muros de la piscina [W / m² ºC] = 0,4
Sf : Superficie a través de la cual se produce el flujo de calor (suelo y paredes piscina) [m²] = 172,5

Tes : Temperatura exterior a las superficies que forman el recipiente de la piscina [ºC] = 16,0

Pérdida = K x Sf x (Tag - Tes) = 966 W

NECESIDADES TOTALES CALEFACCION REGIMEN CONTINUO : 53.556 W
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CÀLCUL DE XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIRE 



REF : 20061 UNITATS 1 PÉRDUA DE CARREGA TOTAL: 27,62 mm.ca

PROJECTE : PISICNA SALOU REFERENCIA: UTA-01 270,86 Pa

LOCALITZACIÓ : SALOU CABAL: 15.000 m³/h

          Tram Longitud Longitud Cabal Velocitat Diàmetre Área real: Per metre Accesoris Total Tram Acumulada

Inici Final (m) eq. (m) (m
3
/h) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (m

2
) (mm.c.a./m)  (mm.c.a):) (mm.c.a) (mm.c.a)

IMPULSIÓ
UTA A 12,0 14,4 15000,0 9,7 1200 400 741,56 0,432 0,12 11,90 13,58 13,58

A T7 0,8 0,9 6562,5 6,1 800 400 615,86 0,298 0,06 0,00 0,06 13,64

T7 T6 1,5 1,8 5625,0 5,2 800 400 615,86 0,298 0,05 0,00 0,09 13,72

T6 T5 1,5 1,8 4687,5 5,7 600 400 537,47 0,227 0,07 0,30 0,42 14,14

T5 T4 1,5 1,8 3750,0 5,3 600 350 501,20 0,197 0,06 0,00 0,11 14,26

T4 T3 1,5 1,8 2812,5 5,9 400 350 412,00 0,133 0,10 0,30 0,47 14,73

T3 T2 1,5 1,8 1875,0 3,9 400 350 412,00 0,133 0,05 0,00 0,08 14,81

T2 T1 1,5 1,8 937,5 4,0 200 350 289,21 0,066 0,07 0,30 0,43 15,25

A T8 0,8 0,9 8437,5 7,9 800 400 615,86 0,298 0,10 0,00 0,09 13,67

T8 T9 1,5 1,8 7500,0 7,0 800 400 615,86 0,298 0,08 0,00 0,15 13,82

T9 T10 1,5 1,8 6562,5 6,1 800 400 615,86 0,298 0,06 0,00 0,11 13,93

T10 T11 1,5 1,8 5625,0 5,2 800 400 615,86 0,298 0,05 0,00 0,09 14,02

T11 T12 1,5 1,8 4687,5 5,7 600 400 537,47 0,227 0,07 0,30 0,42 14,44

T12 T13 1,5 1,8 3750,0 5,3 600 350 501,20 0,197 0,06 0,30 0,41 14,85

T13 T14 1,5 1,8 2812,5 5,9 400 350 412,00 0,133 0,10 0,30 0,47 15,33

T14 T15 1,5 1,8 1875,0 3,9 400 350 412,00 0,133 0,05 0,00 0,08 15,41

T15 T16 1,5 1,8 937,5 4,0 200 350 289,21 0,066 0,07 0,30 0,43 15,84

Perdua : 15,84 mm.c.a

MADEL KAM-W 315 937,50 - Comportes tallafocs: 0,00 mm.c.a

Reixes interiors 10,20 mm.c.a

Reixes exteriors, filtres 0,00 mm.c.a

Coef Seg (+10%): 1,58 mm.c.a

27,62 mm.c.a

270,86 Pa

CÁLCUL RESUM DELS CONDUCTES

CONDUCTE AIRE SECCIÓ PÉRDUES DE CARREGA

     Dimensions

REIXA INTERIOR CONSIDERADA

Marca Modelo Tamaño
Caudal

m³/h

Ø

mm

Total :



EXTRACCIÓ
UTA A 1,5 1,8 15000,0 9,7 1200 400 741,56 0,432 0,12 8,91 9,12 9,12

A R1 24,0 28,8 8000,0 5,9 900 450 692,84 0,377 0,05 5,85 7,34 16,46

A B 47,5 57,0 7000,0 9,9 500 0,196 0,20 6,30 17,58 26,70

B R2 1,5 1,8 6250,0 8,8 500 0,196 0,16 0,00 0,29 26,98

R2 R3 1,5 1,8 5500,0 7,8 500 0,196 0,13 0,00 0,23 27,21

R3 R4 1,5 1,8 4750,0 6,7 500 0,196 0,10 0,00 0,18 27,39

R4 R5 1,5 1,8 4000,0 9,5 350 350 385,56 0,117 0,25 0,60 1,05 28,45

R5 R6 5,0 6,0 3636,4 8,7 350 350 385,56 0,117 0,21 0,00 1,27 29,72

R6 R7 1,0 1,2 3272,7 7,8 350 350 385,56 0,117 0,18 0,00 0,21 29,93

R7 R8 1,0 1,2 2909,1 6,9 350 350 385,56 0,117 0,14 0,00 0,17 30,10

R8 R9 1,0 1,2 2545,5 6,1 350 350 385,56 0,117 0,11 0,00 0,13 30,23

R9 R10 1,0 1,2 2181,8 5,2 350 350 385,56 0,117 0,08 0,00 0,10 30,33

R10 R11 1,0 1,2 1818,2 4,3 350 350 385,56 0,117 0,06 0,00 0,07 30,41

R11 R12 1,0 1,2 1454,5 3,5 350 350 385,56 0,117 0,04 0,00 0,05 30,45

R12 R13 1,0 1,2 1090,9 2,6 350 350 385,56 0,117 0,02 0,00 0,03 30,48

R13 R14 1,0 1,2 727,3 1,7 350 350 385,56 0,117 0,01 0,00 0,01 30,50

R14 R15 1,0 1,2 363,6 0,9 350 350 385,56 0,117 0,00 0,00 0,00 30,50

Perdua : 30,50 mm.c.a

MADEL DMT-AR+SP 800x150 363,64 - Comportes tallafocs: 0,00 mm.c.a

Reixes interiors 3,57 mm.c.a

Reixes exteriors 0,00 mm.c.a

Coef Seg (+10%): 3,05 mm.c.a

37,12 mm.c.a

363,99 Pa
Total :

REIXA INTERIOR CONSIDERADA

Marca Modelo Tamaño
Caudal

m³/h

Ø

mm



REF : 20061 UNITATS 1 PÉRDUA DE CARREGA TOTAL: 27,62 mm.ca

PROJECTE : PISICNA SALOU REFERENCIA: UTA-02 270,86 Pa

LOCALITZACIÓ : SALOU CABAL: 15.000 m³/h

          Tram Longitud Longitud Cabal Velocitat Diàmetre Área real: Per metre Accesoris Total Tram Acumulada

Inici Final (m) eq. (m) (m
3
/h) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (m

2
) (mm.c.a./m)  (mm.c.a):) (mm.c.a) (mm.c.a)

IMPULSIÓ
UTA A 12,0 14,4 15000,0 9,7 1200 400 741,56 0,432 0,12 11,90 13,58 13,58

A T7 0,8 0,9 6562,5 6,1 800 400 615,86 0,298 0,06 0,00 0,06 13,64

T7 T6 1,5 1,8 5625,0 5,2 800 400 615,86 0,298 0,05 0,00 0,09 13,72

T6 T5 1,5 1,8 4687,5 5,7 600 400 537,47 0,227 0,07 0,30 0,42 14,14

T5 T4 1,5 1,8 3750,0 5,3 600 350 501,20 0,197 0,06 0,00 0,11 14,26

T4 T3 1,5 1,8 2812,5 5,9 400 350 412,00 0,133 0,10 0,30 0,47 14,73

T3 T2 1,5 1,8 1875,0 3,9 400 350 412,00 0,133 0,05 0,00 0,08 14,81

T2 T1 1,5 1,8 937,5 4,0 200 350 289,21 0,066 0,07 0,30 0,43 15,25

A T8 0,8 0,9 8437,5 7,9 800 400 615,86 0,298 0,10 0,00 0,09 13,67

T8 T9 1,5 1,8 7500,0 7,0 800 400 615,86 0,298 0,08 0,00 0,15 13,82

T9 T10 1,5 1,8 6562,5 6,1 800 400 615,86 0,298 0,06 0,00 0,11 13,93

T10 T11 1,5 1,8 5625,0 5,2 800 400 615,86 0,298 0,05 0,00 0,09 14,02

T11 T12 1,5 1,8 4687,5 5,7 600 400 537,47 0,227 0,07 0,30 0,42 14,44

T12 T13 1,5 1,8 3750,0 5,3 600 350 501,20 0,197 0,06 0,30 0,41 14,85

T13 T14 1,5 1,8 2812,5 5,9 400 350 412,00 0,133 0,10 0,30 0,47 15,33

T14 T15 1,5 1,8 1875,0 3,9 400 350 412,00 0,133 0,05 0,00 0,08 15,41

T15 T16 1,5 1,8 937,5 4,0 200 350 289,21 0,066 0,07 0,30 0,43 15,84

Perdua : 15,84 mm.c.a

MADEL KAM-W 315 937,50 - Comportes tallafocs: 0,00 mm.c.a

Reixes interiors 10,20 mm.c.a

Reixes exteriors, filtres 0,00 mm.c.a

Coef Seg (+10%): 1,58 mm.c.a

27,62 mm.c.a

270,86 Pa
Total :

REIXA INTERIOR CONSIDERADA

Marca Modelo Tamaño
Caudal

m³/h

Ø

mm

CÁLCUL RESUM DELS CONDUCTES

CONDUCTE AIRE SECCIÓ PÉRDUES DE CARREGA

     Dimensions



EXTRACCIÓ
UTA A 1,5 1,8 15000,0 9,7 1200 400 741,56 0,432 0,12 8,91 9,12 9,12

A R1 24,0 28,8 8000,0 5,9 900 450 692,84 0,377 0,05 5,85 7,34 16,46

A B 24,0 28,8 7000,0 5,2 900 450 692,84 0,377 0,04 6,00 7,17 16,29

B R1 1,0 1,2 2500,0 4,1 750 250 463,48 0,169 0,04 0,60 0,65 16,94

B R2 24,0 28,8 4500,0 11,9 450 250 366,35 0,105 0,40 0,00 11,56 27,84

R2 R3 1,5 1,8 3750,0 8,9 350 350 385,56 0,117 0,22 0,00 0,40 28,25

R3 R4 1,5 1,8 3000,0 7,1 350 350 385,56 0,117 0,15 0,00 0,27 28,52

R4 R5 1,5 1,8 2250,0 5,4 350 350 385,56 0,117 0,09 0,00 0,16 28,68

R5 R6 1,5 1,8 1500,0 3,6 350 350 385,56 0,117 0,04 0,00 0,08 28,75

R6 R7 1,5 1,8 750,0 1,8 350 350 385,56 0,117 0,01 0,00 0,02 28,78

Perdua : 28,75 mm.c.a

MADEL DMT-AR+SP 800x150 1500,00 - Comportes tallafocs: 0,00 mm.c.a

Reixes interiors 3,57 mm.c.a

Reixes exteriors 0,00 mm.c.a

Coef Seg (+10%): 2,88 mm.c.a

35,20 mm.c.a

345,16 Pa
Total :

REIXA INTERIOR CONSIDERADA

Marca Modelo Tamaño
Caudal

m³/h

Ø

mm
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CÀLCULS HIDRÀULICS 



CÀLCUL DELS CIRCUITS HIDRÀULICS.

Referencia Circuit Potència de càlcul (W) Cabal (m3/h) Velocitat (m/s) Dint. Canonada (mm) DN en PPR (mm) Bomba sel·leccionada

B01 Primari piscina infantil 93.942 5,39 2,00 30,86 50,00 GRUNDFOSS MAGNA1 32-80 6026 l/h 3,51 m.c.a.

B02 Primari piscina semiolímpica 160.954 9,23 2,00 40,40 63,00 GRUNDFOSS MAGNA1 50-80 F 10500 l/h 6,16 m.c.a.

B03 Climatització piscina 174.848 10,02 2,00 42,10 50,00 GRUNDFOSS MAGNA1 50-120 F 12940 l/h 8,44 m.c.a.

B04 Calefacció ed. Piscina 48.000 2,75 2,00 22,06 40,00 GRUNDFOSS MAGNA1 32-80 2804 l/h 6,26 m.c.a.

B05 Calefacció ed. Pavelló 55.000 3,15 2,00 23,61 40,00 GRUNDFOSS MAGNA1 32-80 3602 l/h 4,55 m.c.a.

B06 Primari producció ACS 153.779 6,61 2,00 34,20 50,00 GRUNDFOSS MAGNA1 40-80 F 7968 l/h 4,24 m.c.a.

B07 Primari recuperació de calor 56.100 4,82 2,00 29,21 40,00 GRUNDFOSS MAGNA1 32-80 4674 l/h 6,50 m.c.a.

DB01 Primari producció solar 204.338 11,72 2,00 45,52 50,00 DRAINBACK BAXI DB100 11715 l/h 2,88 m.c.a.

B08 Secundari producció ACS 153.779 8,82 2,00 39,49 50,00 GRUNDFOSS MAGNA1 40-100 F 9297 l/h 8,05 m.c.a.

B09 Recirculació ACS 15.378 1,32 2,00 15,29 25,00 GRUNDFOSS MAGNA1 32-80 1339 l/h 8,00 m.c.a.

B10 Secundari producció Solar 127.448 7,31 2,00 35,95 40,00 GRUNDFOSS MAGNA1 40-80 F 7467 l/h 6,74 m.c.a.

CÀLCUL DELS BESCANVIADORS DE CALOR.

Referencia Circuit Intercambiador de plaques Nº de plaques Cabal primari (m3/h) Cabal secundari (m3/h) Potència (kW)

IP01 Primari piscina infantil SUICALSA IP360031NX10TI 31 4,17 16,41 95,00

IP02 Primari piscina semiolímpica SUICALSA IP360031NX10TI 31 7,24 28,51 165,00

IP03 Primari producció ACS SUICALSA IP260041NX10TI 41 8,78 9,29 160,00

IP04 Primari recuperació de calor SEDICAL UFP-52/16LH7-CI-PN10 16,00 7,02 10,37 60,00

IP05 Secundari producció Solar SEDICAL UFP-52/21LH7-CI-PN10 21,00 7,55 22,46 130,00

Punt de Treball
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CÀLCULS ELÈCTRICS



  CARACTERISTIQUES LINIA       CARACTERISTIQUES CONDUCTOR    C.D.T.

   

DENOMINACIÓ Un Pn COS FI I L COND.    SECCIÓ Iadm Iprot Icc prot. Icc

(V)  (W)  (A)  (M) TIPUS    (mm 2)  (A) (A)    (V)   % Parc.   %Tot. (kA) (kA)

D.I. - QUADRE GENERAL ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ (QGBT)400 87000 1 125,57 38 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 4 x 50 + 50 100 125 2,95 0,74 0,74 4,95 10,00

ALIM. SUBQUADRE SALA FITNESS SQSF)
ALIM. SUBQUADRE FILTRACIÓ (SQF)

L1. Enllumenat administració
Emergències

L2. Enllumenat general entrada
L3. Enllumenat seg. Entrada
L4. Enllumenat espectadors
Emergències

L5. Enllumenat seg. Pas peus bruts
L6. Enllumenat general pas peus bruts
Emergències

L7. Enllumenat general pas peus nets
L8. Enllumenat seg. Pas peus nets
Emergències

L9. Enllumenat vestidors dones
L10. Enllumenat vestidors homes
Emergències

L11. Enllumenat vestidors infantils
L12. Enllumenat vestidors servei
Emergències

L13. Enllumenat interior piscina

L14. Subq. Enceses enll. Coberta tel·lescòpica 230 2760,0 1 12,00 60 ES07Z1-K 2 x 2,5 + 2,5 29 16 10,29 4,47 5,21 0,34 6,00

Enllumenat emergència 230 200,0 1 0,87 60 ES07Z1-K 2 x 1,5 + 1,5 21 10 1,24 0,54 1,28 0,22 6,00

L15. Enllumenat exterior

L16. Eixugamans vestidor homes

L17. Eixugamans vestidor dones

L18. Eixugamans vestidor infantil

L19. Eixugamans vestidor servei

L20. Ventilació vestidors

L21. Endolls piscina

L22. Endolls vestidors

L23. Endolls administració

L24. Equip megafonia

L25. Clima infermeria

L26. Centraleta contra incendis 230 500,0 1 2,17 4 ES07Z1-K 2 x 2,5 + 2,5 29 16 0,12 0,05 0,79 1,27 6,00

L27. Rellotge

L28. Marcador

L29. Torres d'enllumenat exterior 400 6930,0 1 10,00 50 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 4 x 6 + 6 44 16 2,58 0,64 1,38 1,20 6,00

L30. Motor coberta 1

L31. Motor coberta 2 400 5500,0 1 7,94 80 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 4 x 4 + 4 34 16 4,91 1,23 1,97 0,67 6,00

L32. Climatitzador (UTA 1) 400 21000,0 1 30,31 50 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 4 x 10 + 10 60 40 4,69 1,17 1,91 1,56 6,00

L33. Climatitzador (UTA 2) 400 21000,0 1 30,31 50 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 4 x 10 + 10 60 40 4,69 1,17 1,91 1,56 6,00

L34. Bomba de calor 400 23340,0 1 33,69 26 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 4 x 10 + 10 60 40 2,71 0,68 1,42 1,97 6,00

SUBQUADRE SALA DE CALDERES (SQSC) 400 13855 1 20,00 28 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 4 x 6 + 6 44 20 2,89 0,72 1,46 2,37 6,00

L1. Enllumenat sala de calderes 230 100,0 1 0,43 10 ES07Z1-K 2 x 1,5 + 1,5 21 10 0,10 0,05 1,50 0,60 6,00

Enllumenat emergència 230 100,0 1 0,43 5 ES07Z1-K 2 x 1,5 + 1,5 21 6 0,05 0,02 1,48 0,75 6,00

L2. Endolls sala de calderes 230 3680,0 1 16,00 5 ES07Z1-K 2 x 2,5 + 2,5 29 16 1,14 0,50 1,96 0,83 6,00

L3. Bombes escalf. piscina petita (B01) 230 600,0 1 2,61 8 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 2 x 1,5 + 1,5 21 10 0,50 0,22 1,68 0,65 6,00

L4. Bombes escalf. piscina gran (B02) 230 800,0 1 3,48 6 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 2 x 1,5 + 1,5 21 10 0,50 0,22 1,68 0,71 6,00

L5. Bombes climatització piscina (B03) 230 1200,0 1 5,22 7 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 2 x 1,5 + 1,5 21 10 0,87 0,38 1,84 0,68 6,00

L6 Bombes calefacció edifici piscina (B04) 230 200,0 1 0,87 8 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 2 x 1,5 + 1,5 21 10 0,17 0,07 1,53 0,65 6,00

L7. Bombes calefacció edifici pavelló (B05) 230 200,0 1 0,87 9 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 2 x 1,5 + 1,5 21 10 0,19 0,08 1,54 0,63 6,00

L8. Bombes primari A.C.S. (B07) 230 200,0 1 0,87 8 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 2 x 1,5 + 1,5 21 10 0,17 0,07 1,53 0,65 6,00

L9. Cremadors calderes 230 600,0 1 2,61 10 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 2 x 2,5 + 2,5 29 16 0,37 0,16 1,62 0,71 6,00

L10. Bombes secundari A.C.S. (B08) 230 200,0 1 0,87 9 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 2 x 1,5 + 1,5 21 10 0,19 0,08 1,54 0,63 6,00

L11, Bomba recirculació A.C.S. (B09) 230 150,0 1 0,65 7 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 2 x 1,5 + 1,5 21 10 0,11 0,05 1,51 0,68 6,00

L12. Bombes aportació solar (B07) 230 750,0 1 3,26 8 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 2 x 1,5 + 1,5 21 10 0,62 0,27 1,73 0,65 6,00

L13. Equip DRAINBACK 230 1220,0 1 5,30 8 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 2 x 2,5 + 2,5 29 16 0,61 0,26 1,72 0,76 6,00

L14. Bombes recuperació de calor (B10) 230 600,0 1 2,61 40 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 2 x 1,5 + 1,5 21 10 2,48 1,08 2,54 0,28 6,00

L15. Aero-dissipador 230 300,0 1 1,30 22 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 2 x 1,5 + 1,5 21 10 0,68 0,30 1,76 0,41 6,00

L16. Endolls planta solar 230 3680,0 1 16,00 50 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 2 x 4 + 4 21 10 7,14 3,11 4,57 0,45 6,00

L17. Maniobra 230 250,0 1 1,09 2 ES07Z1-K 2 x 2,5 + 2,5 29 16 0,03 0,01 1,47 0,92 6,00

L18. Centraleta detecció de gas 230 250,0 1 1,09 6 RZ1-K 0.6/1 Kv (AS) 2 x 2,5 + 2,5 29 16 0,09 0,04 1,50 0,80 6,00

* NOTES: 

1. No s'ha pogut comprovar visualment al secció de la Derivació Individual existent, el valor contemplat en càlculs es tracta d'una secció estimativa, n real. A tals efectes caldrà fer les comprovacions necessaries durant 

la direcció d'obra per tal de determinar-ne la secció i valorar si és suficient per a la previsió de càrregues de l'establiment o bé si, per contra, cal substituir-la per un cable de secció superior.

2. Les línies marcades en color vermel es tracta de circuits existents dels quals es desconeixen les seves característiques i, al no veure's afectats per l'actuació a realitzar, no es modifiquen. Aquestes línies únicament es 

conectaran de nou al quadre general a instal·lar, les proteccions de les quals es substituiran per nou aparellatge de la mateixa intensitat de tall i sensibilitat que l'existent.
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1.JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

1.1.INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

La present memòria té per objecte la descripció i justificació dels diferents elements que configuren 
l’estructura del projecte executiu d’anàlisi previ de l’estat actual de les instal·lacions existents en la piscina 
municipal de Salou, situat al Carrer Milà, núm 3-5 a la ciutat de Salou (CP 43840) 

1.2.DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE D’ARQUITECTURA. 

El projecte d’arqutiectura comprèn tres intervencions diferents dins la parcel·la de la piscina municipal de 
Salou. 

Primerament, es millorarà l’accés a la planta soterrani canviant-ne l’escala d’accés per tal que, en el punt 
més desfavorable, hi hagi una altura lliura de, mínim, 2,10 metres. 

La segona intervenció consisteix en l’ampliació d’un túnel en planta soterrani. Aquesta intervenció es situa 
al passadís existent que delimita el vas de compensació de la piscina i on hi apareixen pilots de 
fonamentació. L’altura existent d’aquest passadís és d’1,50 metres, la qual dificulta el pas. És per això 
que, mitjançant l’ampliació, aquesta altura lliure passarà a ser de 2 metres. 

L’última intervenció es situa a la part exterior de la piscina. Es realitzarà una escala exterior nova que 
parteix des de la zona d’accés de descàrrega, adjacent a la passera. Aquesta escala, formada per dos 
trams, permet l’accés a la coberta del pavelló existent. 

1.3.DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 

1.3.1.ESTRUCTURA 

L’apartat d’estructura es dividirà en les tres intervencions que es realitzaran. 

- Escala interior d’accés a planta soterrani: 

Es planteja una escala metàl·lica d’un sol tram amb un replà d’inici. L’escala està formada per dos perfils 
laterals tipus IPE-180 ancorats a forjat existent amb platina i perns i ancorat a terra amb platines laterals 
soldades a una platina amb perns tal com es detalla en plànols estructurals. 

Els graons estan formats per xapa doblegada que recolza sobre platines en 90º soldades en els perfils 
IPE.  

La barana, la qual es situarà en el lateral sense paret, està formada per muntants i passamans tipus T de 
50mm. 

- Ampliació del túnel soterrani: 

El túnel existent té una altura d’1,50 metres i s’ampliarà fins a 2 metres fins a l’encepat. Es dividirà el túnel 
dues parts, la que hi constent els tubs d’instal·lacions (que ocupa la meitat del túnel existent) i la part de 
pas. La intervenció es realitza a la part de pas. 

S’enderrocarà el mur ceràmic existent per tal d’aconseguir una amplada efectiva d’1,2 metres i es 
rebaixarà la solera existent. Es construirà un mur de bloc  de formigó armat i massissat que contindrà les 
terres de la part del túnel d’instal·lacions i un altre mur de bloc de formigó armat i massissat (de 2,85 
metres d’altura) que permetrà ser el delimitant del túnel. Aquest mur de bloc  es construirà per dames 
segons s’especifica en plànols estructurals i estarà travat per la solera existent per la part superior i es 
recolza sobre el reforç de la nova solera de 45cm. 

L’accés de cota solera existent a cota nova solera, es realitzarà amb unes escales realitzades amb el 
mateix mur de bloc de formigó. 

- Escala exterior 

L’escala exterior està formada per dos trams, els quals es detallen a continuació. 

El primer tram va des de terra fins la coberta de graves existent que forma el forjat del hall de la piscina. 
Està format per un perfil lateral tipus UPN-200 i que s’ancora a terra sobre una sabata de fonamentació de 
formigó armat i recolza a la part superior sobre un perfil tipus IPE-120, el qual s’ancora al mur ceràmic 
amb platina amb perns i es rigiditza amb una bandera.   

Els graons estan formats per una xapa doblegada que es solda, per una banda, amb el perfil tipus UPN i 
s’uneix al mur existent mitjançant perns. 

El segon tram, format per un tram recte i dos replans, va des de la coberta de graves fins la llosa de 
coberta del pavelló. Està format per dos perfils tipus UPN-200 que s’ancora al forjat de la passera amb 
platina i perns i recolza, a la part superior, sobre un perfil tipus IPE. 

El graonat està format per xapa metàl·lica que recolza sobre platines a 90º soldades a UPN. 
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Pel que fa a les baranes, està format per una subestructura de muntants i passamans tubulars quadrats 
que formen una gàbia, la qual s’uneixen als perfils metàl·lics que conformen l’escala. Així mateix, es 
col·locaran tubs transversals que mantindran l’estabilitat de l’estructura. 

Així mateix, es col·locaran perfils d’alumini que s’uniran amb els passamans tubulars mitjançant perns 
autorroscants. 

L’accés a l’escala es realitzarà amb una porta d’accés restringit format per un marc amb perfils en L. 

 

1.3.2.FONAMENTACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

Al moment de la redacció de la present memòria, no es disposa d’estudi geotècnic. 

La fonamentació de l’escala exterior es realitzarà amb una sabata aïllada de 40x40x60cm sobre una base 
de formigó de neteja de 10cm, limitant la tensió admissible a 1 kg/cm

2
.  
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 MEMÒRIA  DE CÀLCUL 

2.CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS A UTILITZAR 

Els materials a utilitzar així com les característiques definitòries dels mateixos, nivells de control previstos, 
així com els coeficients de seguretat, s’indiquen en el següent quadre: 

2.1.FORMIGÓ ARMAT 

2.1.1.FORMIGONS 

 Elements de Formigó Armat 

Tota l’obra Fonamentació 
Suports 

(Comprimits) 
Forjats 

(Flectats) 
Altres 

Resistència Característica als 28 dies: fck 
(Nmm

2
) 

25 25 25 25 25 

Tipus de ciment (RC-03) CEM I/ 52.5      

Quantitat màxima-mínima de ciment (kpm3) 400/300     

Grandària màxima de l’àrid (mm)  20 16 16 20 

Tipus d’ambient (agressivitat) I     

Consistència del formigó  Plàstica Tova Tova Tova 

Seient Con d’Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

9 Sistema de compactació Vibrat     

Nivell de Control Previst Estadístic     

Coeficient de Minoració 1.5     

Resistència de càlcul del formigó: fcd 
(Nmm2) 

16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 

2.1.2.ACER EN BARRES 

 Tota l’obra Fonamentació Comprimits Flectats Uns altres 

Designació B-500-S     

Límit Elàstic (Nmm
2
) 510     

Nivell de Control Previst Normal     

Coeficient de Minoració 1.15     

Resistència de càlcul de l’acer (barres): fyd (Nmm
2
) 443.49     

2.1.3.ACER EN MALLATS 

 Tota l’obra Fonamentació Comprimits Flectats Uns altres 

Designació B-500-T     

Límit Elàstic (Nmm
2
) 500     

2.1.4.EXECUCIÓ 

 Tota l’obra Fonamentació Comprimits Flectats Uns altres 

A. Nivell de Control previst Normal     

B. Coeficient de Majoració de les accions 
desfavorables 

Permanents-Variables 

 

 

1.5/1.6 
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2.2.ACERS LAMINATS 

 Tota l’obra Comprimits Flectats Traccionats- 
Plaques 

ancoratge 

Acer en Perfils 
Classe i Designació S275     

Límit Elàstic (Nmm
2
) 275     

Acer en Xapes 
Classe i Designació S275     

Límit Elàstic (Nmm
2
) 275     

 

2.3.ACERS CONFORMATS 

 Tota l’obra Comprimits Flectats Traccionats 
Plaques 

ancoratge 

Acer en Perfils 
Classe i Designació S235     

Límit Elàstic (Nmm
2
) 235     

Acer en 
Plaques i 
Panells 

Classe i Designació S235     

Límit Elàstic (Nmm
2
) 235     

 

2.4.UNIONS ENTRE ELEMENTS 

 Tota l’obra Comprimits Flectats Traccionats 
Plaques 

ancoratge 

Sistema i Designació 

Soldadures      

Cargols Ordinaris A-4t     

Cargols Calibrats A-4t     

Cargol d’alta Resist. A-10t     

Reblons      

Perns o Cargols 
d'Ancoratge 

B-500-S     

 

2.5.MURS DE FÀBRICA 

Designació Perforada Ceràmica Perforada Formigó 

Categoria d’execució C B 

Nivell de Control Fabricació II II 

Coeficient de Minoració  3 2.5 

Resistència característica de la peça: fb (Nmm2) 20 20 

Resistència característica del morter: fm (Nmm2) 10 10 

Resistència característica de l’obra de fàbrica: fk (Nmm2) 7 6 

Resistència característica del formigó de la fàbrica armada: fck 
(Nmm2) 

- 20 

Resistència de càlcul de l’acer d’armar: fyd (Nmm2) - 443.49 

Classe general d’exposició I IIa 

 

2.6.ASSAJOS A REALITZAR 

Formigó Armat. D’acord als nivells de control previstos, es realitzessin els assajos pertinents dels 

materials, acer i formigó segons s’indica en la norma Cap. XV, art. 82 i següents. 

Acers estructurals. Es faran els assajos pertinents d’acord al que s’indica en el capítol 12 del Document 

Bàsic ES-A 

Fàbrica de maó/bloc. D’acord al a categoria d’execució, es realitzaran els assajos de control pertinents 

d’acord amb el que s'indica en el capítol 8 del Document Bàsic DESFÀ. 
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3.ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL 
La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en consideració 
l’aplicació de les normatives que es relacionen en l’apartat corresponent de la present memòria. 

Segons el DB SE-AE Accions en l’edificació, les accions i les forces que actuen sobre un edifici es poden 
agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i accions accidentals. 

La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, i respon a 
l'estipulat en els apartats 2, 3 i 4  del DB SE-AE. 

3.1.ACCIONS PERMANENTS 

S’inclouen dintre d’aquesta categoria totes les accions la variació de les quals en magnitud amb el temps 
és menyspreable, o la variació del qual és monòtona fins que s’aconsegueix un valor límit. Es consideren 
3 grups d’accions permanents que es detallen a continuació. 

3.1.1.PES PROPI 

S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements separadores, 
tabiqueria, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, arrebossats, enguixats, falsos sostres), 
farciments (com els de terres) i equip fix. 

El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig 
obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjans. En la taula següent s’inclouen 
els pesos dels materials, productes i elements constructius habituals. 

a) Murs de fàbrica de maó: 

- de maó massís: 

- de maó perforat: 

- de maó buit: 

 

18 KN/m3 

15 KN/m3 

12 KN/m3 

b) Murs de fàbrica de bloc: 

- de bloc buit de morter: 

- de bloc buit de guix: 

 

16 KN/m3
 

10 KN/m3 

c) Formigó: 

- Formigó armat: 

- Formigó en massa: 

- Formigó lleuger: 

 

25 KN/m3 

24 KN/m3 

16 KN/m3 

d) Paviments: 

- Hidràulic o ceràmic (6cm. Grossor total): 

- Terratzo: 

- Parquet: 

 

1 KN/m2 

0,80 KN/m2 

  0,40 KN/m2 

i) Materials de coberta: 

- Planxa plegada metàl·lica: 

- Teixeixi corba: 

- Pissarra: 

- Tauler de rajola: 

 

0,12 KN/m2 

0,5 KN/m2 

0,3 KN/m2 

   1 KN/m2 

f) Materials de construcció: 

- Sorra: 

- Ciment: 

- Pissarra: 

- Escòria granulada: 

 

15 KN/m3 

16 KN/m3 

17 KN/m3 

11 KN/m3 

g) Emplenats: 

- Terreny, jardineres…: 

 

20 KN/m3 
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Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal com indica el DB SE-AE, s’ha 
considerat la seva assimilació a una càrrega superficial equivalent uniformement repartida sobre el forjat 
de 0,8 kN/m

2
, multiplicat per la raó mitja entre la superfície de tabiqueria i la de la planta considerada. Així 

mateix, per a habitatges, s’ha considerat  una càrrega de 1 kN/m
2
 repartida uniformement sobre la 

superfície de forjat, tal com indica el DB abans esmentat. 

Per a la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes de la tabiqueria projectada, obtenint per a 
una altura lliure de 3,00 metres entre forjats la següent relació de pesos lineals.  

 

Tancaments ceràmics de dues fulles sense obertures, de maó perforat de 15 cm. i tabicó 
de maó buit de 10, d’altura fins als 3.00 m: 

10,50 KN/ml 

Tancaments ceràmics de dues fulles amb obertures, de maó perforat de 15 cm i tabicó de 
maó buit de 10, d’altura fins als 3.00 m: 

8 KN/ml 

Tancaments de bloc de formigó de dues fulles sense obertures, de 20 cm. exterior i 10 cm. 
interior: 

14,50 KN/ml 

Tancaments de bloc de formigó de dues fulles amb obertures, de 20 cm. exterior i 10 cm. 
interior: 

10,50 KN/ml 

Tancaments lleugers, d’altura fins als 3.00 m.: 4 KN/ml 

Tabicons de maó perforat, d’altura fins als 3.00 m. i espessor 15 cm.: 6,75 KN/ml 

Tabicons de maó buit, d’altura fins als 3.00 m. i espessor 10 cm.: 3,60 KN/ml 

 

3.1.2.ACCIONS DEL TERRENY 

Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres accions 
que actuen sobre ell, o les accions degudes als seus desplaçaments i deformacions. En general les 
accions del terreny repercutiran sobre la Fonamentació i sobre els elements de contenció de terres. 

La determinació de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir de 
l'estipulat en el DB SE-C. Tal com descriu l’apartat 2.3.2.3 del DB esmentat, s’han determinat les accions 
del terreny sobre la Fonamentació i elements de contenció segons 3 tipus d’accions: 

 Accions que actuen directament sobre el terreny i que por raonis de proximitat poden afectar al 
comportament de la Fonamentació. 

 Càrregues i empentes deguts al pes propi del terreny 

 Acciones de l’aigua existent a l’interior del terreny 

Per a la determinació de les accions del terreny sobre fonaments profunds s’ha considerat la forma i 
dimensions de l'encepat a fi d’incloure el seu pes, així com el de les terres o allò que pugui gravitar sobre 
aquest. 

Per a la determinació de les accions del terreny sobre els elements de contenció s’han considerat les 
sobrecàrregues degudes a la presència d’edificacions pròximes, possibles apilaments de materials, 
vehicles, etc. Les forces dels puntales i ancoratges s’han considerat com accions. 

S’han considerat, sobre els elements de contenció, els estats d'empenta estipulats en l’apartat 6.2.1 de la 
DB SE-C, que es corresponen amb la teoria dels empenyis de Rankine: 

Empenta activa: quan l’element de contenció gira o es desplaça cap a l’exterior sota les pressions del 
reblert o la deformació de la seva fonamentació fins a aconseguir unes condicions d’empenta mínima. 

L’empenta activa es defineix com la resultant de les empentes unitàries ’a, que s’han determinat 
mitjançant les següents fórmules: 

AVAa KcK '··2''    











24

2 
tgK A ;  

sent  l’angle de frec intern del terreny, c’ la cohesió i ’v la tensió efectiva vertical, de valor ’·z, sent ’ el 
pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte a la rasant del terreny en la seva 
escomesa a l’element de contenció. 

Empenta passiva: quan l’element de contenció és comprimit contra el terreny per les càrregues transmeses 
per una estructura o un altre efecte similar fins a aconseguir unes condicions de màxim empenta. L’empenta 

passiu es defineix com la resultant dels empentes unitaris ’p, que s’ha determinat mitjançant les següents 
fórmules: 
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PVPp KcK '··2''  
 











24

2 
tgK P

;  

Essent   l’angle de frec intern del terreny, c’ la cohesió i ’v la tensió efectiva vertical, de valor ’·z, sent ’ el 
pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte a la rasant del terreny en la seva 
escomesa a l’element de contenció. 

Per a la consideració de les sobrecàrregues d’ús actuants en la coronació dels elements de contenció s’ha 
considerat una altura de terres equivalent damunt de la rasant, tenint en compte la densitat del material 
contingut. 



q
He 

; Essent  el pes específic del terreny contingut. 

Per a la consideració d’altres estats de sobrecàrrega diferents de la uniforme repartida s’ha utilitzat la 
formulació proposada en l’apartat 6.2.7 del DB SE-C. 

S’ha considerat una llei d’empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una sobrecàrrega pel 
subjacent. 

L’efecte de l’aigua intersticial s’ha considerat mitjançant el mètode de les pressions efectives. 

3.2.ACCIONS VARIABLES 

Són les accions que la seva variació en el temps no és monòtona ni menyspreable respecte al valor mig. Es 
contemplen dintre d’aquesta categoria les sobrecàrregues d’ús, les accions sobre baranes i elements divisoris, 
l’acció del vent, les accions tèrmiques i l’acció que produeix l’acumulació de neu. 

3.2.1.SOBRECÀRREGUES D’ÚS 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici per raó del seu ús.  

S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega distribuïda 
uniformement, adoptant els valors característics de la taula 3.1 del DB SE-AE. Per a les comprovacions locals 
de capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant en qualsevol punt de la zona afectada. 
Dita càrrega concentrada s’ha considerat actuant simultàniament amb la sobrecàrrega uniformement repartida 
en les zones d’ús de tràfic i aparcament de vehicles lleugers, i de forma independent i no simultània amb ella 
en la resta de casos descrits en la taula esmentada. 

En el cas de balconades volades s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant en les vores de 
valor 2 kN/ml. 

S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols importants o 
zones d’aglomeració. 

Pel calculo d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega permesa en 
l’apartat 3.1.2 del DB SE-AE. 

3.2.2.ACCIONS SOBRE BARANES I ELEMENTS DIVISORIS 

Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força horitzontal a una 
distància de 1,20m sobre la vora superior de l’element, donant lloc a un moment flector sobre els forjats en el 
cas de baranes. El valor de l’acció horitzontal s’ha determinat sobre la base de l’estipulat en la taula 3.2 del 
DB SE-AE. 

3.2.3.VENT 

Són les accions produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. Per a la seva 
determinació es considera que aquest actua perpendicularment a la superfície exposada amb una pressió 

estàtica qe que pot expressar-se com: 

   qe=qb·ce·cp,  

sent: 

qb= Pressió dinàmica del vent. 

ce= Coeficient d'exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau d’aspresa de l’entorn. 

cp= Coeficient eòlic o de pressió, dependent de la forma . 
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Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació proposada pel DB SE-AE 
para tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0,5 KN/m². 

Per a la determinació del coeficient d'exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’edifici i l’altura en cada 
punt segons la taula 3.3 del DB SE-AE. 

Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el plànol paral·lel al vent 
segons la taula 3.4 del DB SE-AE. 

En el cas que incumbeix al present document, els paràmetres considerats són els que s’expliciten a 
continuació: 

 

Grau d’aspresa de l’entorn considerat: III 

Altura màxima de l’edifici: 7,3 m 

Coeficient d'exposició (ci): 2,1 

Pressió dinàmica del vent, qb: 0,50 kN/m2 

Esveltesa en el plànol paral·lel al vent: 1,00 

Coeficients eòlics: 

cp: 

cs: 

 

 0,8 

-0,5 

 

Cap esmentar que el coeficient d'exposició s’ha anat adaptant a l’altura dels diferents punts de l’edifici 
exposats el vent. 

3.2.4.ACCIONS TÈRMIQUES 

Les accions tèrmiques han estat considerades en el projecte en els casos en què s’ha estimat possible 
l’existència d’un gradient tèrmic o que les dimensions d’un determinat element continu d’estructura han 
sobrepassat els valors límit que estableix la normativa al respecte (40 m). Per això s’ha sotmès a l’estructura a 
l’acció tèrmica causada per un augment de temperatura que correspon al que estableix la norma Documento 
Bàsic SE-AE Accions en l’edificació en els articles 3.4.1 i 3.4.2. Per a elements exposats a la intempèrie s’ha 
pres com temperatures extremes màximes i mínimes les quals consten en “l’annex I. Dades climàtiques”. 

Pel cas d’estructures i elements de formigó armat ha estat considerat el criteri que estableix la norma EHE en 
l’article A.5 del seu annex A, Valors de les Accions. 

Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s’especifiquen en l’apartat on es fa referència a les 
característiques dels materials. 

3.2.5.NEU 

Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se amb la fórmula: 

kn sq ·
; sent m  el coeficient de forma de la coberta, i sk el valor característic de la càrrega de neu sobre 

un terreny horitzontal. 

En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor m=1. En la localitat de Slou, el valor 

característic de la càrrega de neu pren el valor sk=0,40 kN/m
2
. 

Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones desprotegides de valor 0,40 kN/m
2
. 
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3.3.ESTATS DE CÀRREGA CONSIDERATS EN ELS FORJATS 

A continuació es resumeixen els estats de càrrega considerats en cada forjat o zona de forjat sobre la base de 
les accions establertes en l’apartat anterior: 

 

Zona  element:  

 

Escala accés de PB a soterrani 

Tipus de forjat:  Escala metàl·lica amb IPE-180 

Pes propi : 0,50 kN/m2 

Càrregues permanents: 1,00 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 3,00 kN 

Sobrecàrrega de neu: 0,00 kN/m2 

Total: 0,70 kN/m2 3,00 kN (puntuals) 

 

Zona  element:  

 

Escala exterior 

Tipus de forjat:  Escala metàl·lica amb UPN-200 

Pes propi : 0,60 kN/m2 

Càrregues permanents: 1,00 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 3,00 kN 

Sobrecàrrega de neu: 0,40 kN/m2 

Total: 2,00 kN/m2 3,00 kN (puntuals) 

 

3.4.ACCIONS ACCIDENTALS 

3.4.1.SISME 

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la ‘Norma de Construcció Sismorresistente: Parte 
General y Edificación’, NCSE-02. 

Dita norma, en l’article 1.2., apartat 2º, estableix una classificació de les construccions en funció del seu ús, 
segons el següent criteri: 

D’importància moderada: són les que amb molt poca probabilitat la seva ruïna per terratrèmol pugui causar 
víctimes, interrompre un servei primari o produir danys econòmics rellevants a tercers. 

D’importància normal: són les que la seva destrucció per terratrèmol pot ocasionar víctimes, interrompre un 
servei per a la col·lectivitat o produir importants pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un 
servei imprescindible ni que la seva destrucció pugui donar lloc a efectes catastròfics. 

D’importància especial: són les quals la seva destrucció per terratrèmol pugui interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. 

Segons l'anterior criteri i donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat de importància 
normal. 

D’altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul a c , d’acord amb l’article 2.2 de l'esmentada norma, s’ha calculat 
segons l’expressió: 

bc aSa 
 

on: 

a  c és l’acceleració sísmica de càlcul, 

a  b és l’acceleració sísmica bàsica, 

 és el coeficient de risc i 

S és el coeficient d’amplificació del terreny. Pren el valor 
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   Per a   · p ab  0,10 · g   S=C/1,25           

   Per a  0,10·g  p ab  0,40·g   S=C/1,25+3,33·( p · ab/g – 0,1)·( 1-C/1,25) 

   Per a  0,40·g  p · ab   S=1,0 

C : Coeficient del terreny, segons característiques geotècniques, pren el valor: 

 

TIPUS DE TERRENY  COEFICIENT DEL SÒL C 

I Roca compacta, sòl cementat o granular molt dens 1,0 

II Roca fracturada, sòl cohesiu dur o granular dens 1,3 

III 

Sòl granular de compacitat mitja o cohesiu de 
consistència ferma 

a molt ferma 

1,6 

IV Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou 2,0 

 

S’adoptarà com valor de    C el valor mig obtingut al ponderar els coeficients Ci de cada estrat , en els 30 
primers metres respecte de la superfície, amb el seu  espessor ei, mitjançant l’expressió: 

     C = Σ (Ci . ei) / 30 

D’acord amb aquests apartats, per a l’edifici de referència tenim: 

Acceleració sísmica bàsica, ab, i coeficient de risc, :  Localitat: Salou 

        a b :  0.04g 

      :  1.0 

L’estructura dissenyada, per disposar d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a l’estructura en la 
totalitat de la superfície de cada planta, es considera de pòrtics ben arriostrats entre si en totes les direccions. 

D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció, la consideració de 
monolitisme de la seva estructura i els valors de l’acceleració sísmica bàsica i acceleració sísmica de càlcul 
determinades, NO han estat considerades les repercussions produïdes per l’acció sísmica en l’estructura. 

 

4.COEFICIENTS DE MAJORACIÓ D’ACCIONS 

Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions també depenen del material. Amb aquest criteri 
s’observen els coeficients que a continuació es detallen. 

4.1.FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT 

Segons tipifica l'EHE en el seu article 12, apartats 1 i 2, i en l’article 95, els coeficients de majoració 
considerats per a un nivell d’execució normal són els que es relacionen en la taula 1 pels Estats Límit Últim 
(ELU) i en la taula 2 pels Estats Límit de Servei (ELS). 

Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat.  Estats Límits Últims 

 

Tipus d'Acció 

Situació 1:  

Persistent o transitòria 

Situació 2: 

Accidental 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Permanent G=1,00 G=1,50 G=1,00 G=1,00 

Pretesat P=1,00 P=1,00 P=1,00 P=1,00 

Permanent de valor no constant G*=1,00 G*=1,60 G*=1,00 G*=1,00 

Variable Q=0,00 Q=1,60 Q=0,00 Q=1,00 

Accidental (Sisme) - - A =1,00 A =1,00 

 

Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat.  Estats Límits de Servei 
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Tipus d'Acció  Efecte Favorable Efecte Desfavorable 

Permanent  G=1,00 G=1,00 

Pretesat Armadura 
pretesa 

P=0,95 P=1,05 

Armadura 
postensa 

P=0,90 P=1,10 

Permanent de valor no constant  G*=1,00 G*=1,00 

Variable  Q=0,00 Q=1,00 

 

4.2.ACER LAMINAT, CONFORMAT, FÀBRICA I FUSTA 

En relació amb els coeficients c que graven a les estructures, es consideren els que estableix  el Document 
Bàsic SE Seguretat estructural, en la taula 4.1 del capítol 4. 

Coeficients parcials   de seguretat per a les accions. 

 

 

 

5.HIPÒTESI DE CÀLCUL CONSIDERADES 

5.1.FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT 

Han estat considerades les combinacions que tipifica l'EHE en el seu article 13, segons el detall: 

Per a Estats Límit Últims, les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris 

Situacions persistents o transitòries: 

Q+Q+PG+G ik,i0,iQ,

1>i

k,1Q,1kP

*
jk,j,G

1j

jk,jG,

1j

+*  
  

 

Situacions accidentals: 

Q+Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1kAkP

*
jk,jG

1j

jk,jG,

1j

*
,

 


 

 

Situacions sísmiques: 

Tipus de verificació  Situació Persistent o transitòria 

Efecte desfavorable Efecte favorable 

 

 

Resistència 

Permanents 

   Pes propi 

   Empenta del terreny 

   Pressió aigua 

 

1.35 

1.35 

1.20 

 

0.80 

0.70 

0.90 

Variable 1,50 1,00 

 

 

Estabilitat 

 desestabilitzadora estabilitzadora 

Permanent 

   Pes propi 

   Empenta del terreny 

   Pressió aigua 

 

1.10 

1.35 

1.05 

 

0.90 

0.80 

0.95 

Variable 1.50 0 
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Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,

1i

kE,AkP

*
jk,j,G

1j

jk,jG,

1j

*  
  

 

Per a Estats Límit de Servei, les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els següents 
criteris 

Combinació poc probable 






1

,1,0,

1

1,1,,
*

,*

i

ikiQ

j

kQkPjk
jGjk,jG,

1j

QQPG+G 

 

 

Combinació freqüent 





1

,,2,

1

1,1,11,,
*

,*

i

ikiiQ

j

kQkPjk
jGjk,jG,

1j

QQPG+G 

 

 

Combinació quasipermanent  






1

,,2,

1

,
*

,*

i

ikiiQ

j

kPjk
jGjk,jG,

1j

QPG+G 

 

 

On: 

Gk,j  Valor característic de les accions permanents 

G*k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

Pk  Valor característic de l’acció del pretesat 

Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 

ψo,i Qk,i  Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 

ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 

ψ2,i Qk,i Valors representatius quasipermanents de les accions variables amb l’acció determinant o 

amb l’acció accidental 

Ak   Valor característic de l’acció accidental 

AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 

 

5.2.ACER LAMINAT, FÀBRICA I FUSTA 

Han estat considerades les combinacions que tipifica la DB-SE, “Document Bàsic SE Seguretat Estructural” en 
el seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons es detalla a continuació: 

Per a Estats Límit Últims, les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris 

Situacions persistents o transitòries: 

Q+Q+G+G ik,i0,iQ,

1>i

k,1Q,1

*
jk,j,G

1j

jk,jG,

1j

*  
  

 

Situacions accidentals: 

Q+Q+A+G+G ik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1kA

*
jk,jG

1j

jk,jG,

1j

*
,

 


 

 

Situacions sísmiques: 
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Q+A+G+G ik,i2,iQ,

1i

kE,A

*
jk,j,G

1j

jk,jG,

1j

*  
  

 

Per a Estats Límit de Servei, les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els següents 
criteris 

Combinació poc probable 





1

,1,0,

1

1,1,,
*

,*

i

ikiQ

j

kQjk
jGjk,jG,

1j

QQG+G 

 

 

Combinació freqüent 





1

,,2,

1

1,1,11,,
*

,*

i

ikiiQ

j

kQjk
jGjk,jG,

1j

QQG+G 

 

 

Combinació quasipermanent  





1

,,2,

1

,
*

,*

i

ikiiQ

j

jk
jGjk,jG,

1j

QG+G 

 

 

On: 

Gk,j  Valor característic de les accions permanents 

G*k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 

ψo,i Qk,i  Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 

ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 

ψ2,i Qk,i Valors representatius quasipermanents de les accions variables amb l’acció determinant o 

amb l’acció accidental 

Ak   Valor característic de l’acció accidental 

AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 

 

6.MÈTODE DE CÀLCUL 
Per a la determinació d’esforços en els diferents elements estructurals s’han utilitzat els postulats bàsics 
d’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de diferents metodologies en 
funció de l’element o conjunt a analitzar, tal com es detalla més endavant. 

D’altra banda, per a la comprovació de seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul en l'Estat Límit 
Últim (ELU) i en l'Estat Límit de Servei (ELS), considerant que el material treballa en règim anelàstic, 
contemplant d’aquesta manera la fisuració per tracció i l'elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha 
especificat en l’apartat quart de la present. Per a la comprovació de les seccions d’acer, en general s’han 
utilitzat les bases de càlcul en l'Estat Límit Últim (ELU) i en l'Estat Límit de Servei (ELS) tenint present el 
diagrama elasto-plàstic del material. 

6.1.FORMIGÓ ARMAT 

En els estats límits últims es comproven els corresponents a: equilibri, esgotament o trencament, adherència, 
ancoratge i fatiga (si s’escau). 

En els estats límits d’utilització, es comprova: deformacions (fletxes), i vibracions (si s’escau). 

Definits els estats de càrrega segons el seu origen, es procedeix a calcular les combinacions possibles amb 
els coeficients de majoració i minoració corresponents d’acord als coeficients de seguretat definits en l’art. 12º 
de la norma EHE i les combinacions d’hipòtesis bàsiques definides en l’art 4º del CTE DB-SE 
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Obtenció dels esforços en les diferents hipòtesis simples de l’entramat estructural, es faran d’acord a un 
càlcul lineal de primer ordre, és a dir admetent proporcionalitat entre esforços i deformacions, el principi de 
superposició d’accions, i un comportament lineal i geomètric dels materials i l’estructura. 

Per a l’obtenció de les sol·licitacions determinants en el dimensionat dels elements dels forjats (bigues, 
biguetes, lloses, nervis) s’obtindran els diagrames evolvents per a cada esforç. 

Pel dimensionat dels suports es comproven per a totes les combinacions definides. 

6.2.ACER LAMINAT I CONFORMAT 

Es dimensionen els elements metàl·lics d’acord a la norma CTE SE-A (Seguretat estructural: Acer), 
determinant-se coeficients d’aprofitament i deformacions, així com l’estabilitat, d’acord als principis de la 
Mecànica Racional i la Resistència de Materials. 

Es realitza un càlcul lineal de primer ordre, admetent-se localment plastificacions d’acord a l'indicat en la 
norma. 

L’estructura es suposa sotmesa a les accions exteriors, ponderant-se per a l’obtenció dels coeficients 
d’aprofitament i comprovació de seccions, i sense majorar per a les comprovacions de deformacions, d’acord 
amb els límits d’esgotament de tensions i límits de fletxa establerts. 

Pel càlcul dels elements comprimits es té en compte el vinclament per compressió, i pels flectats el 
vinclament lateral, d’acord a les indicacions de la norma. 

6.3.MURS DE FÀBRICA  

Pel càlcul i comprovació de tensions de les fàbriques de maó i en els blocs de formigó es tindrà en compte 
l'indicat en la norma CTE SE-F (Seguretat estructural: Fàbrica). 

El càlcul de sol·licitacions es farà d’acord als principis de la Mecànica Racional i la Resistència de Materials. 

S’efectuen les comprovacions d’estabilitat del conjunt de les parets portants enfront d’accions horitzontals, 
així com el dimensionat dels fonaments d’acord amb les càrregues excèntriques que el sol·liciten. 

6.4.CÀLCULS PER ORDINADOR 

Per a l’obtenció de les sol·licitacions i les dimensions dels forjats i dels pilars, així com la seva corresponents 
armadures s’ha utilitzat el suport de programes informàtics d’ordinador (CYPECAD, METAL 3D, …). 

En una segona fase les dimensions i armadures així obtingudes s’han modificat manualment atenent a criteris 
constructius, com poden ser facilitat de muntatge, adaptació al  procés d’execució, etc. 

Tots els elements de fonamentació i contenció, sabates, riostres i murs s’han dimensionat amb diverses  
aplicacions informàtiques (diferents fulles de càlcul elaborades pel projectista, EHE, PANTALLA, 
WINEVA….). 

 

7.CRITERIS DE DIMENSIONAT 
Seients admissibles i límits de deformació 

Seients admissibles de la fonamentació. D’acord a la norma CTE SE-C, article 2.4.3, i en funció del tipus de 
terreny, tipus i característiques de l’edifici, es considera acceptable un seient màxim admissible de 2,5 cm per 
a sabates aïllades i 5,0cm per a lloses. 

Límits de deformació de l’estructura. Segons l'exposat en l’article 4.3.3 de la norma CTE SE, s’han verificat en 
l’estructura les fletxes dels diferents elements. S’ha verificat tant el desplom local com el total d’acord amb 
l'exposat en 4.3.3.2 de la anterior norma. 

Segons el CTE. Pel càlcul de les fletxes en els elements flectats, bigues i forjats, es tindran en compte tant les 
deformacions instantànies com les diferides, calculant-se les inèrcies equivalents d’acord a l'indicat en la 
norma. 

Pel càlcul de les fletxes s’ha tingut en compte tant el procés constructiu, com les condicions ambientals, edat 
de posada en càrrega, d’acord a unes condicions habituals de la pràctica constructiva en l’edificació 
convencional. Per tant, a partir d’aquests supòsits s’estimen els coeficients de fletxa pertinents per a la 
determinació de la fletxa activa, suma de les fletxes instantànies més les diferides produïdes amb posterioritat 
a la construcció de les tabiqueríes. 
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En els elements s’estableixen els següents límits: 

Fletxes relatives pels següents elements 

Tipus de fletxa Combinació Envans fràgils Envans ordinaris Resta de casos 

1.-Integritat dels elements 
constructius (ACTIVA) 

Característica 

G+Q 
1/500 1/400 1/300 

2.-Confort d’usuaris 
(INSTANTÀNIA) 

Característica 
de  
sobrecàrrega 

Q 

1/350 1/350 1/350 

3.-Aparença de l’obra (TOTAL) Gairebé-
permanent 

G+2Q 

1/300 1/300 1/300 

 

Desplaçaments horitzontals 

Local Total 

Desplom relatiu a l’altura entre plantes: 

dh1<250 

Desplom relatiu a l’altura total de l’edifici: 

d H1<500 

 

7.1.NORMATIVA 

7.1.1.NORMATIVA BÀSICA 

DB-SE, “Document Bàsic SE Seguretat estructural” 

DB-SE-AE, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Accions en l’edificació” 

DB-SE-C, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Fonaments” 

DB-SE-A, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Acer” 

DB-SE-F, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Fàbrica” 

DB-SE-M, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Fusta” 

EHE, “Instrucció de formigó estructural”. 

N.C.S.R.-02, “Norma de construcció sismerresistent: Part general i edificació”. 

7.1.2.NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA 

EUROCODI 1, “Bases de projecte i accions en estructures”. 

EUROCODI 1, “Bases de projecte i accions en estructures” 

Part 2-1: Accions en estructures densitats, pesos propis i càrregues exteriors 

EUROCODI 1, “Bases de projecte i accions en estructures”. 

Part 1: Bases de projecte 

EUROCODI 2, “Projecte d’estructures de formigó”. 

EUROCODI 2, “Projecte d’estructures de formigó”. 

Part 1-4: Regles generals formigó d’àrid lleuger de textura tancada. 

EUROCODI 2, “Projecte d’estructures de formigó”. 

Part 1-3: Regles Generals 

Elements i estructures prefabricades de formigó 

EUROCODI 2, “Projecte d’estructures de formigó”. 

Part I–I: Regles generals i regles per a edificació 

EUROCÓGIGO 2, “Projecte d’estructures de formigó”. 
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Part 1-5: Regles generals estructures amb tendons de pretesat exteriors o  no adherents. 

EUROCODI 3, “Projecte d’estructures d’acer”. 

Part I-I: Regles generals 

Regles generals i regles per a edificació 

(suplements de la UNE-ENV 1993-1-1) 

EUROCODI 3, “Projecte d’estructures d’acer”. 

Part 1-1: Regles generals i regles per a edificació. 

EUROCODI 4, “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer”. 

Part 1-2: Regles generals projecte d’estructures sotmeses al foc. 

EUROCODI 4, “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer”. 

Part 1-1: Regles generals i regles per a edificació. 

EUROCODI 8, “Disposicions pel projecte d’estructures sismorresistents”. 

Part 5: Fonaments, estructures de contenció de terres i aspectes geotècnics. 

EUROCODI 8, “Disposicions pel projecte d’estructures sismorresistents”. 

Part 1-1: Regles generals accions sísmiques i requisits generals de les estructures. 

EUROCODI 8, “Disposicions pel projecte d’estructures sismorresistents”. 

Part 1-2: Regles generals 

Regles generals per a edificis 

 

NTE-ECG, “Càrregues gravitatòries” 

NTE-ECR, “Càrregues per retracció” 

NTE-ECS, “Càrregues sísmiques” 

NTE-ECT, “Càrregues tèrmiques” 

NTE-ECV, “Càrregues de Vent” 

NTE-EAF, “Forjats” 

NTE-EAV, “Bigues” 

NTE-EHU, “Forjats unidireccionals” 

NTE-EHV, “Bigues” 

NTE-EHS, “Suports” 

NTE-EHR, “Forjats reticulars” 

NTE-EFL, “Fàbrica de maó” 

NTE-EFB, “Fàbrica de blocs” 

NTE-WXV, “Bigues” 

NTE-EXS, “Suports” 

NTE-CEG, “Estudis geotècnics” 

NTE-CPI, “Pilotis in situ” 

 

Recomanacions pel projecte, construcció i control d’ancoratges al terreny. H.P.8-96. Ministeri d'Obres 
Públiques i Urbanisme 

Manual pel càlcul de Tablestaques. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme 
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8.DECLARACIÓ DEL COMPLIMENT DELS DOCUMENTS BÀSICS 
En el disseny i l’anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha atès a totes les 
exigències i requeriments estipulats en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), i en particular als Documents 
Bàsics que se citen a continuació: 

DB-SE, “Document Bàsic SE Seguretat estructural” 

DB-SE-AE, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Accions en l’edificació” 

DB-SE-C, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Fonaments” 

DB-SE-A, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Acer” 

 

9.PROCÉS CONSTRUCTIU 

El procés constructiu a observar en l'execució del projecte que es presenta correspon al lògic de l'execució en 
primer lloc del capítol de Moviment de Terres, posteriorment el de fonamentació i finalment el de l'estructura, 
aquesta última realitzada nivell a nivell, des del més inferior al superior. D'aquest procés, cal destacar que tot 
element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que aquest hagi assolit la resistència prevista en el 
projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de càrrega més desfavorables que les previstes 
en el projecte. 

 

10.MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 

10.1.ELEMENTS CONSTITUÏTS PER ACER LAMINAT. 

Les estructures d’acer pel general són les que revisten major repercussió en quan a les tasques de 
manteniment es refereix, donada la major inestabilitat del material conseqüència de la seva estructura 
molecular. Principalment, el manteniment tindrà per objecte detectar, prevenir i esmenar l’oxidació i la corrosió 
dels seus elements. 

Per a això, cal protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius especificats en 
projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts. 

Per a preservar la seva durabilitat, l’estructura haurà de sotmetre’s a un programa de manteniment concret 
sobre la base dels següents preceptes: 

10.1.1.1. CONTROL GENERAL DEL COMPORTAMENT DE L’ESTRUCTURA 

a) Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció, l’existència de símptomes de 
danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats (fissures en tancaments a causa 
de deformacions...). També s’identificaran danys potencials (humitats, condensacions, ús inadequat...). 

b) Inspecció cada 15 anys. A fi i efecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no afecten a altres 
elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran situacions on puguin produir-se 
lliscaments no previstos d’unions cargolades, corrosions localitzades... 

10.1.2.2. CONTROL DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL MATERIAL. 

És distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 

a) L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius (Classes d'exposició 
C1 i C2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada cinc anys, detectant punts d’inici 
de l’oxidació. En ells i en la zona adjacent s’haurà d’eliminar el material degradat i protegir la zona deteriorada 
mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la 
utilitzada en l’obra. 

Cada 15 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat 
total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitza’t en l’obra. 

b) L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada (Classe 
d'exposició C3 segons taula 6). S’haurà de realitzar una revisió de l’estructura cada tres anys, detectant punts 
d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona adjacent s’haurà d’eliminar el material degradat i protegir la zona 
deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques 
que la utilitzada en l’obra. 

Cada 10 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat 
total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitza’t en l’obra. 
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c) L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada (Classe d'exposició C4 i 
C5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura, detectant punts d’inici de l’oxidació. 
En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada 
mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la 
utilitzada en l’obra. 

Cada cinc anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat 
total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitza’t en l’obra. 

En el present cas la classe d'exposició és del tipus C3. Les inspeccions es coordinaran fent coincidir els dos 
conceptes: comportament de l’estructura i conservació del material. 

 

Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any, 

acers amb contingut baix de carboni 

 Classe d'exposició a la 
corrosió atmosfèrica. 

Pèrdua de massa gm2 Pèrdua de grossor μm 

C1 molt baixa 10 1.3 

C2 baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a 25 

C3 mitjana >200 fins a 400 >25 fins a 50 

C4  alta >400 fins a  650 >50 fins a 80 

C5-I molt alta (Industrial) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 

C5-M molt alta (marina) >80 fins a 200 >30 fins a 60 

Taula 6 

10.2.ESTRUCTURES DE FORMIGÓ. 

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat haurien de sotmetre’s també a un programa de 
manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja que el major nombre de 
patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a l'iniciar-se el procés de corrosió de les 
seves armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà de fer enfront de la detecció, prevenció i 
reparació de l’oxidació i la corrosió de dits elements. 

Per a preservar el seu durabilitat, l’estructura haurà de sotmetre’s a un programa de manteniment concret 
sobre la base dels següents preceptes: 

a) L’estructura de formigó és interior (Classe d'exposició I segons taula 8.2.2 del capítol II de la Instrucció 
EHE). Serà precisa una revisió dels elements als dos anys d’haver estat construïts i després establir una 
revisió dels mateixos cada 10 anys a fi i efecte de detectar possibles fisuracions, carbonatació o anomalies 
dels paraments. 

Si dites fisuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun tipus 
de resina epoxi, per a evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de 
carbonatació anòmales, aquestes s’haurien de protegir mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 

b) L’estructura de formigó és exterior o queda immersa en un ambient humit (Classe d'exposició IIa i IIb 
segons taula 8.2.2 i classe especifica d'exposició tipus H segons taula 8.2.3a de el capítol II de la Instrucció 
EHE).  En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat construïda i després establir 
una revisió dels mateixos cada dos anys a fi i efecte de detectar possibles fisuracions, carbonatacions o 
anomalies dels paraments. 

Si dites fisuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun tipus 
de resina epoxi, per a evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de 
carbonatació anòmales, aquestes s’haurien de protegir mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 

c) L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada (Classe d'exposició IIIa, IIIb, 
IIIc i IV segons taula 8.2.2 i la resta de les classes especifiques d'exposició segons taula 8.2.3a de el capítol II 
de la Instrucció EHE). Serà precisa una imprimació amb resina epoxi de tots els paraments dels seus 
elements després d'haver-se completat el fraguat i procedir a una revisió al cap de sis mesos d’haver estat 
construït. Posteriorment es sotmetrà l’estructura a un programa de revisions bianual a fi i efecte de detectar 
possibles fisuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si dites fisuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun tipus 
de resina epoxi, per a evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de 
carbonatació anòmales, s’haurien de protegir mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 
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Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, excepte indicació 
expressa del fabricant de la pintura en relació a un altre calendari, que no excedirà dels 10 anys. 

 

10.3.ESTRUCTURES DE FUSTA. 

Les estructures de fusta tradicionalment són les que representen major repercussió en quant a les tasques de 
manteniment es refereix. 

Bàsicament, el manteniment haurà de fer front als agents biòtics i climàtics, en funció de la classe de risc de 
l’estructura i del grau d’humitat que arribi a aconseguir al llarg de la seva vida de servei.  

a) Classe de risc 1: Element estructural sota coberta i protegit de la intempèrie i no exposat a la humitat 
(contingut d’humitat menor del 20%). 

b) Classe de risc 2: Element estructural sota coberta i protegit de la intempèrie , però es pot donar 
ocasionalment un contingut d’humitat superior al 20% en part o en la totalitat de l’element. 

c) Classe de risc 3: Element estructural al descobert, sense estar en contacte amb el sòl, i sotmès a 
humidificació freqüent, superant el contenidor del 20%. 

d) Classe de risc 4: Element estructural en contacte amb el sòl o amb aigua dolça, i exposat a un grau 
d’humitat permanentment superior al 20%. 

e) Classe di risc 5: Element estructural en permanent contacte amb aigua salada. Contingut d’humitat 
permanentment superior al 20%. 

Segons aquesta classificació, l’estructura que ens ocupa se situa dintre de la Classe de risc 1, corresponent-li 

el tipus de protecció detallat a continuació: 

 

Classe de risc Tipus de protecció 

1 Cap 

2 Superficial: 

La penetració mitja aconseguida pel protector serà de 3mm ( 1mm 
arreu de la superfície tractada).Es correspon amb la classe de 
penetració P2 de la UNEIX EN 351-1. 

3 Mitja 

La penetració mitja aconseguida pel protector serà superior a 3mm en 
qualsevol zona tractada, sense arribar al 75% del volum impregnable. 
Es correspon amb la classe de penetració P3 a P7 de la UNEIX EN 
351-1. 

4 i 5 Profunda:  

La penetració mitja aconseguida pel protector serà igual o superior al 
75% del volum impregnable. Es correspon amb la classe de 
penetració P8 i P9 de la UNEIX EN 351-1. 

 

En les classes de risc 3 i superiors, addicionalment s’aplicarà a l’estructura una protecció enfront dels agents 
meteorològics, usant productes de porus obert, com els lasurs (permetent el flux de la humitat fusta-ambient). 

Tots els elements d’unió estaran protegits contra la corrosió segons classe de servei.(taula 3.4 , del capítol 3.3 
del SE-M) 

Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada 10 anys, detectant les zones danyades. S’aplicarà la 
protecció amb lasurs cada 10 anys.  

 

Girona, maig de 2022. 
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DOCUMENT JUSTIFICATIU PER L’APLICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ 1/2015 
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Documentació complementària 
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Com a documentació complementària al projecte s’adjunten, en documents a part 
específics, l’estat d’amidaments i pressupost, l’estudi de seguretat i salut, i el plec de 
condicions tècniques generals i particulars. 
 
Aquests es desenvolupen en l’ordre que s’especifica a continuació: 
 
 

- DOCUMENT 01 – AMIDAMENTS i PRESSUPOST 

- DOCUMENT 02 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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Plànols   
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Índex de plànols 
 

 

 1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. 

 2. PLANTA SOTERRANI. Fontaneria i calefacció. 

 3. PLANTA BAIXA. Electricitat i il·luminació. 

 4. ESQUEMES UNIFILARS. Quadre general piscina (1). 

 5. ESQUEMES UNIFILARS. Quadre general piscina (2). 

 6. ESQUEMES UNIFILARS. Quadre sala de calderes. 

 7. INTEGRACIÓ BMS. Armari i Llistat de punts. 

 8. PLANTA BAIXA. Climatització. 

 9. PLANTA COBERTA. Climatització. 

 10. ESQUEMA HIDRÀULIC. Primari producció. 

 11. ESQUEMA HIDRÀULIC. Acumulació i consum. 

 12. SALA DE CALDERES. Detalls. 

 13. PLANTA COBERTA. Producció solar. 

 14. PLANTA BAIXA. Sectors i evacuació. 

 15. PLANTA SOTERRANI. PCI (Contra incendis) 

 16. PLANTA BAIXA. PCI (Contra incendis) 

 17. PLANTA BAIXA. Paleteria. 

 18. ESCALA ACCÉS SOTERRANI. Paleteria (1). 

 19. ESCALA ACCÉS SOTERRANI. Paleteria (2). 

 20. ENDERROCS TÚNEL SOTERRANI. Paleteria. 

 21. TÚNEL SOTERRANI. Paleteria. 

 22. PAS UNIÓ SALA DE CALDERES. Paleteria. 

 23. SITUACIÓ ESCALA EXTERIOR. Paleteria. 

 24. ALÇAT ESCALA EXTERIOR. Paleteria (1). 

 25. ALÇAT ESCALA EXTERIOR. Paleteria (2). 

 26. PLANTA ESCALA EXTERIOR I DETALL PORTA. Paleteria. 

 27. SECCIONS ESCALA EXTERIOR. Paleteria. 

 28. DETALLS TRAM 1 ESCALA EXTERIOR. Paleteria. 
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 29. DETALLS TRAM 2 ESCALA EXTERIOR. Paleteria. 

 30. ESTRUCTURA I ACCÉS UTA’S. Paleteria. 

 31. ACCÉS COBERTA SOLAR. Paleteria. 

 32. DETALLS I FUSTERIES. 

 33. ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS PAVELLÓ. 
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AJUNTAMENT DE SALOU

Carrer Milà, núm. 5
43840 SALOU (Tarragona)

Juliol
2022
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Banc de tubs
(Prové de sala de calderes)

Punxa a vestidors

Punxa a vestidors

53
,8

0 
m

²

Sistema de cloració actual amb panells de clor a canviar per sistema de cloració salina. 
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1 Connexions hidràuliques desde sala calderes

Canonades hidràuliques a vestidors3

Canonades hidràuliques a vestidors2 per dins forjat sanitari

per passadís Llarg Sala Clima 
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Dutxes

Dutxes

Piscina Coberta

Accés
Pavelló

Vestidors
Infantils

Vestidors
Homes

Vestidors
Dones

Dutxes

Dutxes

Dutxes

Passadís
Vestidors

Accés
descàrrega

Pas

Sala de
Control

Recepció

Accés
Principal

Hall d'entradaSala d'espectadors

monitors

Gimnàs

Sortida d'emergència

-0.85

-0.85+0.40

Magatzem

Magatzem gimnàs

Sala de Calderes

Sortida

Farmaciola

Neteja

Vestidors

d'emergència

Vestidors

Dutxes

Sauna 1 Sauna 2

L27.2

L27.4 L27.2

L27.2

DERIVACIÓ INDIVIDUAL EXISTENT
(Prové de comptador TMF-10)

QGP

SQSC

Subq. de control d'enceses
Enll. coberta tel·lescòpica

Cu
 3

x4
m

m
2  - 

RZ
1-

0,
6/

1k
V

L1.1

L1.1L1.1

E/
S

E/S

E/
S

E/
S

E/
S

E/
S

E/
S

E/S

E/S

E/
S

E/
S

E/S

E/S

E/S

E/
S

E/
S

E/
S

E/
S

E/
S

E/S

E/
S

Armari de control BMS
Dim. 1000x800x200mm

Cu 5x6mm2 - RZ1-0,6/1kV

(6 projectors)

Es preveu la creació
de nova fonamentació
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Nou Quadre/Subquadre elèctric a reformar

Quadre/Subquadre elèctric existent a mantenir

Línia d'alimentació elèctrica en cable RZ1-0,6/1kV
dins tub protector en instal·lació dins el fals sostre.

E/S Llum d'emergència i senyalització

Instal·lació existent a desmantellar
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ES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

EMERGÈNCIESES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

L1. ENLL. ADMINISTRACIÓ
40A/2/30mA

ES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

L3. ENLL. SEG. ENTRADAES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

L2. ENLL. GENERAL ENTRADA

40A/2/30mA

L4. ENLL. ESPECTADORSES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

 EMERGÈNCIESES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

ES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

L6. ENLL. GENERAL PAS PEUS BRUTSES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

L5. ENLL. SEG. PAS PEUS BRUTS
40A/2/30mA

EMERGÈNCIESES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

ES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

L8. ENLL. SEG. PAS PEUS NETSES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

L7. ENLL. GENERAL PAS PEUS NETS
40A/2/30mA

EMERGÈNCIESES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

ES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

L10. ENLL. VESTIDORS HOMESES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

L9. ENLL. VESTIDORS DONES
40A/2/30mA

EMERGÈNCIESES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

ES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

L12. ENLL. VESTIDORS SERVEIES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

L11. ENLL. VESTIDORS INFANTILS
40A/2/30mA

EMERGÈNCIESES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

4x6+6 mm²
RZ1-K 0'6/1Kv (AS)

25A

SUBQ. SALA DE CALDERES

4x16+16 mm²
RZ1-K 0'6/1Kv (AS)

63A

SUBQ. FILTRACIÓ

4x16+16 mm²
RZ1-K 0'6/1Kv (AS)

63A

SUBQ. SALA FITNESS

Un=400/230V,50Hz

DE Cia.
CONNEXIÓ

RZ1-K 0,6/1kV
D. Individual Existent

I.G.A.

nI =160A
CCI   =10kA
regI =125A

65kA; 400V
50Hz;3F+N

CLASE I

Icc = 65kA
limp 60
UP<1,2kV

REGISTRE DE
POSTA A TERRA

Pn = 87,00 kW

50A

EQUIP DE
MESURA TMF10

(250A)

MSU225V

Escala:
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INTERRUPTOR DIFERENCIAL

PETIT INTERRUPTOR AUTOMÀTIC (P.I.A.)

CONTACTOR

40A/2/30mA

10A

GUARDAMOTOR

DETALL QUADRE GENERAL EXISTENT A REFORMAR

NOTES:
- No s'ha pogut comprovar visualment al secció de la Derivació
Individual existent, caldrà fer les comprovacions necessaries
durant la direcció d'obra per tal de determinar-ne la secció i
valorar si és suficient per a la previsió de càrregues de
l'establiment o bé si, per contra, cal substituir-la per un cable de
secció superior.
- Les línies existents a mantenir segons l'esquema unifilar
únicament es connectaran al nou quadre, només es substituiran
en cas de que estiguin en mal estat o siguin de secció insuficient.



ES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

L14. ENLL. COBERTA TELESCÒPICAES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

L13. ENLL. INTERIOR PISCINA
40A/2/30mA

EMERGÈNCIESES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm²

40A/2/30mA 16A

ES07Z1-K
2x2'5+2'5 mm² L15. ENLL. EXTERIOR

ES07Z1-K
2x2'5+2'5 mm²

L17. EIXUGAMANS VESTIDOR DONESES07Z1-K

16A
2x2'5+2'5 mm²

L16. EIXUGAMANS VESTIDOR HOMES
40A/2/30mA

16A

ES07Z1-K
2x2'5+2'5 mm²

L19. EIXUGAMANS VESTIDOR SERVEIES07Z1-K

16A
2x2'5+2'5 mm²

L18. EIXUGAMANS VESTIDOR INFANTIL
40A/2/30mA

16A

40A/2/30mA 16A

ES07Z1-K
2x2'5+2'5 mm² L20. VENTILACIÓ VESTIDORS

ES07Z1-K
2x2'5+2'5 mm²

L22. ENDOLLS VESTIDORSES07Z1-K

16A
2x2'5+2'5 mm²

L21. ENDOLLS PISCINA
40A/2/30mA

16A

ES07Z1-K
2x2'5+2'5 mm²

L24. EQUIP MEGAFONIAES07Z1-K

16A
2x2'5+2'5 mm²

L23. ENDOLLS ADMINISTRACIÓ
40A/2/30mA

16A

40A/2/30mA 16A

ES07Z1-K
2x2'5+2'5 mm² L25. CLIMA INFERMERIA

40A/2/30mA 16A

ES07Z1-K
2x2'5+2'5 mm² L26. CENTRALETA CONTRA INCENDIS

ES07Z1-K
2x2'5+2'5 mm²

L28. MARCADORES07Z1-K

16A
2x2'5+2'5 mm²

L27. RELLOTGE
40A/2/30mA

16A

4x6+6 mm² L29. TORRE ENLL. EXTERIOR

16A

RZ1-K 0'6/1Kv (AS)

40A/4/30mA

4x4+4 mm²

L31. MOTOR COBERTA 2

16A
4x4+4 mm²

L30. MOTOR COBERTA 1 
40A/2/30mA

16A

4x16+16 mm² L32. CLIMATITZADOR (UTA 1)

63A

RZ1-K 0'6/1Kv (AS)

63A/4/300mA

4x10+10 mm² L34. BOMBA DE CALOR 1

40A

RZ1-K 0'6/1Kv (AS)

40A/4/300mA

RZ1-K 0'6/1Kv (AS)

RZ1-K 0'6/1Kv (AS)

4x16+16 mm² L33. CLIMATITZADOR (UTA 2)

63A

RZ1-K 0'6/1Kv (AS)

63A/4/300mA

4x10+10 mm² L35. BOMBA DE CALOR 2

40A

RZ1-K 0'6/1Kv (AS)

40A/4/300mA
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DETALL QUADRE GENERAL EXISTENT A REFORMAR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

PETIT INTERRUPTOR AUTOMÀTIC (P.I.A.)

CONTACTOR

40A/2/30mA

10A

GUARDAMOTOR

NOTES:
- No s'ha pogut comprovar visualment al secció de la Derivació
Individual existent, caldrà fer les comprovacions necessaries
durant la direcció d'obra per tal de determinar-ne la secció i
valorar si és suficient per a la previsió de càrregues de
l'establiment o bé si, per contra, cal substituir-la per un cable de
secció superior.
- Les línies existents a mantenir segons l'esquema unifilar
únicament es connectaran al nou quadre, només es substituiran
en cas de que estiguin en mal estat o siguin de secció insuficient.



6A
ES07Z1-K

10A
2x1'5+1'5 mm² L1. ENLLUMENAT SALA CALDERES

ENLLUMENAT EMERGÈNCIAES07Z1-K
2x1'5+1'5 mm²

L2. ENDOLLS SALA CALDERESES07Z1-K

16A
2x2'5+2'5 mm²

40A/2/30mA

ES07Z1-K
2x1'5+1'5 mm² L3. B. PISCINA PETITA (B01)

40A/2/30mA
2'5-4A

ES07Z1-K
2x1'5+1'5 mm² L4. B. PISCINA GRAN (B02)

L6. B. CALEFACCIÓ ED. PISCINA (B04)ES07Z1-K
2x1'5+1'5 mm²

ES07Z1-K
2x1'5+1'5 mm² L5. B. CLIMA PISCINA (B03)

40A/2/30mA

L7. B. CALEFACCIÓ ED. PAVELLÓ (B05)ES07Z1-K
2x1'5+1'5 mm²

ES07Z1-K
2x1'5+1'5 mm² L8. B. PRIMARI A.C.S. (B06)

40A/2/30mA 16A

ES07Z1-K
2x2'5+2'5 mm² L9. CREMADORS CALDERES

L11. B. RECIRCULACIÓ A.C.S. (B09)ES07Z1-K
2x1'5+1'5 mm²

40A/2/30mA

ES07Z1-K
2x1'5+1'5 mm² L10. B. SECUNDARI A.C.S. (B08)

L13. EQUIP DRAIN BACKES07Z1-K

16A
2x2'5+2'5 mm²

40A/2/30mA

ES07Z1-K
2x1'5+1'5 mm² L12. B. APORTACIÓ SOLAR (B07)

L15. AERO-DISSIPADORES07Z1-K
2x2'5+2'5 mm²

40A/2/30mA
ES07Z1-K

2x1'5+1'5 mm² L14. B. RECUPERACIÓ CALOR (B10)

ES07Z1-K
2x2'5+2'5 mm²

L18. CENTRALETA DETECCIÓ GASES07Z1-K

16A
2x2'5+2'5 mm²

L17. MANIOBRA
40A/2/30mA

16A

General
De Quadre

REGISTRE DE
POSTA A TERRA

4x6+6 mm²
RZ1-K 0'6/1Kv (AS)

20A

10A

10A

4-6'3A

0'63-1A

0'63-1A

2'5-4A

10A

2'5-4A

10A

0'63-1A

2'5-4A

0'63-1A

0'63-1A

2'5-4A

L16. ENDOLLS PLANTA SOLARES07Z1-K

16A
2x4+4 mm²

40A/2/30mA
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DETALL QUADRE EXISTENTS DE SALA DE CALDERES A SUBSTITUIR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

PETIT INTERRUPTOR AUTOMÀTIC (P.I.A.)

CONTACTOR

40A/2/30mA

10A

GUARDAMOTOR

NOTES:
- No s'ha pogut comprovar visualment al secció de la Derivació
Individual existent, caldrà fer les comprovacions necessaries
durant la direcció d'obra per tal de determinar-ne la secció i
valorar si és suficient per a la previsió de càrregues de
l'establiment o bé si, per contra, cal substituir-la per un cable de
secció superior.
- Les línies existents a mantenir segons l'esquema unifilar
únicament es connectaran al nou quadre, només es substituiran
en cas de que estiguin en mal estat o siguin de secció insuficient.



Armari de control "REDY PROCESS XS"
450 x 300 x 132 mm
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Dutxes

Dutxes

Piscina Coberta

Accés
Pavelló

Vestidors
Infantils

Vestidors
Homes
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0x
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0

Baixants en tub de PPr de DN63
aïllat tèrmicament seg. RITE
(anell condensació Ut. Exterior

LG). A planta soterrani.

Muntant en tub de PPr de DN50 aïllat
tèrmicament seg. RITE (Distribució
d'aigua calenta a bateria calor UTA).

Prové de planta soterrani.

35
0x

35
0

Ø
50

0

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CLIMA

REIXA DE RETORN marca MADEL model DMT/EMT o equivalent, de
dimensions 1000x500mm (RR01), 800x250mm (RR02) y 800x150mm
(RR04)

TOBERA D'ALTA INDUCCIÓ orientable marca MADEL model KAM-W 315,
per un cabal individual de 937,5 m3/h.

CONDUCTE D'IMPULSIÓ DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
GALVA-IBR-INOX, DE 1mm D'ESPESSOR, AÏLLAT TERMICAMENT
SEGONS RITE. (SECCIÓ RECTANGULAR SEGONS PLÀNOL).

CONDUCTE DE RETORN DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
GALVA-IBR-INOX, DE 1mm D'ESPESSOR, AÏLLAT TERMICAMENT
SEGONS RITE. (El tram de conducte circular que transcorre
superficialment serà circular doble inox-inox, de 1mm. d'espessor)

SAFATA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB TAPA
DE DIMENSIONS 400X150.

CANONADES D'AIGUA PER A LA DISTRIBUCIÓ D'AIGUA CALENTA EN
TUB DE PPR SDR7.4 DE DIÀMETRE SEG. PLÀNOLS,  I AÏLLAT
TERMICAMENT AMB ESPUMA ELASTOMÈRICA DE GRUIX SEG. RITE.

CANONADES FRIGORÍFIQUES PER A LA PRODUCCIÓ DE CALOR/FRED
EN TUB DE COURE RECUÏT AÏLLAT TERMICAMENT AMB ESPUMA ELASTOMÈRICA
DE GRUIX SEGONS RITE I DIÀMETRE SEGONS ESQUEMA HIDRÀULIC..

REIXA DE RETORN tipus lineal marca MADEL model BMC o equivalent,
de dimensions 800x150mm (RR03).
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Passadís Unió Espais
9,80 m²

Sala Climatitzador
53,80 m²

M
AG

N
A1 32-80 FM

AG
N

A1 32-80 F

PPr 50

Dipòsit d'inèrcia
(300 litres)

PPr 50

V.E.

IP05

IP04

De sala de calderes

PPr 63

PPr 50

PPr 63

A equips de tractament
d'aigüa piscines

PPr 50 PPr 50

PPr 63

A sala de calderes

A coberta
De coberta
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DETALL BANC DE FUSTA EXISTENT

Banc de fusta massissa tractada
amb pintura o vernís antihumitat

Reixa MADEL DMT

Conducte de retorn d'acer
galvanitzat aïllat tèrmicament
seg. RITE

DETALL SALA TÈCNICA PLANA SOTERRANI

Estructura de banc de fusta
en xapa d'acer plegada

CONDUCTE
350x350mm
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Piscina Coberta

Accés
descàrrega

Pas

Accés
Principal

Ø500

Baixants en tub de PPr de DN63
aïllat tèrmicament seg. RITE
(anell condensació Ut. Exterior
LG). A planta soterrani.
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Canvi a nivell inferior

Entra a planta baixa

Entren a planta baixa
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BC01
Muntant en tub de PPr de DN50 aïllat
tèrmicament seg. RITE (Distribució
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Prové de planta soterrani.
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PPr-63

PPr-40
PPr-40

PPr-40
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900x450
LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CLIMA

REIXA DE RETORN marca MADEL model DMT/EMT o equivalent, de
dimensions 1000x500mm (RR01), 800x250mm (RR02) y 800x150mm
(RR04)

TOBERA D'ALTA INDUCCIÓ orientable marca MADEL model KAM-W 315,
per un cabal individual de 937,5 m3/h.

CONDUCTE D'IMPULSIÓ DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
GALVA-IBR-INOX, DE 1mm D'ESPESSOR, AÏLLAT TERMICAMENT
SEGONS RITE. (SECCIÓ RECTANGULAR SEGONS PLÀNOL).

CONDUCTE DE RETORN DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
GALVA-IBR-INOX, DE 1mm D'ESPESSOR, AÏLLAT TERMICAMENT
SEGONS RITE. (El tram de conducte circular que transcorre
superficialment serà circular doble inox-inox, de 1mm. d'espessor)

SAFATA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB TAPA
DE DIMENSIONS 400X150.

CANONADES D'AIGUA PER A LA DISTRIBUCIÓ D'AIGUA CALENTA EN
TUB DE PPR SDR7.4 DE DIÀMETRE SEG. PLÀNOLS,  I AÏLLAT
TERMICAMENT AMB ESPUMA ELASTOMÈRICA DE GRUIX SEG. RITE.

CANONADES FRIGORÍFIQUES PER A LA PRODUCCIÓ DE CALOR/FRED
EN TUB DE COURE RECUÏT AÏLLAT TERMICAMENT AMB ESPUMA ELASTOMÈRICA
DE GRUIX SEGONS RITE I DIÀMETRE SEGONS ESQUEMA HIDRÀULIC..

REIXA DE RETORN tipus lineal marca MADEL model BMC o equivalent,
de dimensions 800x150mm (RR03).

Escala metàl·lica amb estructura de perfils
tubulars quadrats de 40x40mm i petja de religa
metàl·lica, amb barana de protecció de 1mt.

d'alçada. (Salva un desnivell de 70 cm.)

Barana de protecció de 1,10 mt. d'alçada. Distància
entre barres verticals no superior a 100mm.
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1/200
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DETALL ACCÉS COBERTA PER PLANTA 1ª

DETALL CLIMATITZADOR (UTA 01 Y UTA 02)

NOTES: Es preveu la insonorització de l'equip de clima (UTAs) necessària per tal
d'atenuar el soroll generat pel funcionament de la màquina i minimitzar els nivells
d'inmisió sonora als màxims permesos per la normativa.

DETALL SUPORTACIÓ CONDUCTES A COBERTA
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DETALLS UBICACIÓ D'EQUIPS SALA DE CALDERES

PLANTA BAIXA

DETALL INSTAL·LACIÓ DE GAS SALA DE CALDERES

PLANTA ALTELL

Canonada vista de Coure existent de diferents diàmetres

Maniguet passamurs

Clau de tall existent

Electrovàlvula de tall a instal·lar

Muntant en tub de coure en instal·lació superficial

Escomesa interior aèria existent en tub de coure en instal. superficial

Vàlvula de tres vies existent amb presa per manómetre de contrastació

D Detector de gas a instal·lar

- Nota: S'instal·larà un nou equip descalcificador a la sala
de calderes per a disminuir la duresa de l'aigua.
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Placa Solar Tèrmica Baxi Sol 250H

DETALL ALTELL SALA DE CALDERES (E: 1/100)

SECCIÓ TRANSVERSAL COBERTES (E: 1/300)

Circuit primari de producció solar tèrmica amb canonada de coure de
diàmetre seg. plànols, aïllada tèrmicament d'acord amb RITE, amb
escuma elastomèrica de 40mm d'espessor i recobriment exterior
d'acer inoxidable AISI 316 en tot el seu traçat per l'exterior.
Circuit secundari de producció solar tèrmica amb canonada de PPr de
diàmetre seg. plànols, aïllada tèrmicament d'acord amb el RITE, amb
escuma elastomèrica de 30 mm d'espessor en tot el seu traçat per l'interior.

NOTA:

- S'ha previst la substitució del 100% dels col·lectors solars degut a que molts d'ells es troben
maltmesos, cosa que pot afectar directament al seu rendiment i, en alguns casos, que es
produeixin fuites d'aigüa. En qualsevol cas, la substitució de cadascun dels pannells es justificarà
davant la Direcció Facultativa.

Circuit de AFS per a neteja amb canonada de PPr de diámetre 25mm,
aillada tèrmicament d'acord amb RITE, amb escuma elastomèrica de 40mm
d'espesor en tot el seu traçat per l'exterior.

Punt de consum d'aigua amb clau de pas.

Endoll estanc 16 A
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RESISTÈNCIA MÍNIMA AL FOC DEL TANCAMENTEI-xx

ORIGEN D'EVACUACIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

P p
A

PORTA EVACUACIÓ
p: PERSONES ASSIGNADES - A: AMPLADA MÍNIMA

E p
pm

ESCALA EVACUACIÓ
p: PERSONES ASSIGNADES
pm: MÀX. PERS. PER AMPLADA D'ESCALA

SIMBOLOGIA SECTOR D'INCENDIS I EVACUACIONS

ZONA VAS PISCINA

OCUPACIÓ: 140 pax's
Número de sortides existents: 3 portes
Recorregut màxim evacuació a espai exterior segur: 50 metres

ZONA VESTIDORS FEMENINS

OCUPACIÓ: 19 pax's
Número de sortides existents: 2 portes
Recorregut màxim evacuació a espai exterior segur: 50 metres

ZONA VESTIDORS MASCULINS

OCUPACIÓ: 20 pax's
Número de sortides existents: 2 portes
Recorregut màxim evacuació a espai exterior segur: 50 metres

ZONA VESTIDORS INFANTILS

OCUPACIÓ: 17 pax's
Número de sortides existents: 2 portes
Recorregut màxim evacuació a espai exterior segur: 50 metres

ZONA ESPECTADORS I HALL ENTRADA

OCUPACIÓ: 42 pax's
Número de sortides existents: 2 portes
Recorregut màxim evacuació a espai exterior segur: 50 metres

ZONA  FITNESS + SALA ANNEXA

OCUPACIÓ: 107 pax's
Número de sortides existents: 2 portes
Recorregut màxim evacuació a espai exterior segur: 50 metres

ZONA MEDICINA ESPORTIVA - SALA DE CONTROL

OCUPACIÓ: 5 pax's
Número de sortides existents: 2 portes
Recorregut màxim evacuació a espai exterior segur: 50 metres

SECTORS D'INCENDIS I LOCALS DE RISC ESPECIAL

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

SECTOR D'INCENDI 1: EDIFICI PISCINA (S = 2.088,97 m2)

SECTOR D'INCENDI 2: EDIFICI PAVELLÓ (S = 2.749,85m2)

SECTOR D'INCENDI ESCALA

L.R.E. ALT: SALA DE CALDERES (S = 38,00 m2)

- NOTES:

El sector sota rasant (sales tècniques), amb una superfície de 340 m2,
constitueix un sector d'incendis independent amb una estabilitat i
resistència al foc REI-120.

Els passos d'instal·lacions que comuniquin sectors d'incendis diferents o
amb Locals de Risc Especial, es sellaran amb barreres passives de material
STOP FIRE adequat al tipus d'element que trenca la sectorització.
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SORTIDA

DIRECCIÓ D'EVACUACIÓ

EXTINTOR

POLSADOR D'ALARMA
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LLUM EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

EXTINTOR 3 KG CO2

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS

TUB D'ACER RANURAT "VICTAULIC"
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NOTA: La porta que comunica l'edifici piscina amb el pavelló disposarà de retenedors magnètics connectats a la centraleta d'alarma d'incendis.
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Forjat existent amb projectat de morter de perlita en la cara inferior fins
aconseguir un EI-180. Revestit per sota amb fals sostre de pladur.

Porta existent d'accés a la planta soterrani (espai tècnic)

Porta existent del vestíbul prèvi de la sala de calderes

Element constructiu existent a enderrocar.

LLEGENDA DE MATERIALS

FUSTERIES INTERIORS (Veure plànol de fusteries)
P1 - Porta abatible amb una llum de pas de 80x205 cms, amb fusteria metàl·lica i característiques EI2 60-C5. 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS VERTICALS

V2 - Paret d'obra de fàbrica de rajol ceràmic perforat de cara vista de 11,5 cms. de gruix, sense revestir (EI-120).

P2 - Porta corredera per escala amb una llum de pas de 190x205 cms, amb fusteria metàl·lica i característiques EI2 60-C5.

V1 - Paret existent definida per tancament d'obra de fàbrica de rajol ceràmic perforat de cara vista de 11,5 cms de gruix.
Per tal d'aconseguir la resistència al foc EI-180 exigida es preveu arrebossat per la part interior del parament.

P3 - Porta abatible amb una llum de pas de 80x205 cms, amb fusteria metàl·lica i característiques EI2 45-C5. 

V3 - Pilar d'obra de fàbrica de rajol ceràmic perforat de cara vista de 24x40cm, sense revestir.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS HORITZONTALS
H1 - Fals sostre de pladur de 15mm d'espessor a substituïr.
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Piscina Coberta

Accés
descàrrega

Escala metàl·lica amb estructura de perfils
tubulars quadrats de 40x40mm i petja de religa
metàl·lica, amb barana de protecció de 1mt.

d'alçada. (Salva un desnivell de 70 cm.)

Lín
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vi
d

a 
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st
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r

Línia de vida a instal·lar

Pórtic a base de biga HEB 140 sobre pilar metàl·lic de
les mateixes característiques, anclat al pilar estructural
inferior existent mitjançant platina de 30x30cm i 4 varilles
roscades de Ø12mm. i 50cm de longitud, fixades amb
tac químic amb 25cm d'empotrament

Barana metàl·lica perimetral de 1 mt. d'alçad,
amb mateixa solució arquitectònica que l'escala
exterior

Estructura de suportació de la UTA a base de
perfils metàl·lics tipus HEB 140 i plataforma de
religa metàl·lica TRAMEX d'acer galvanitzat. El
conjunt queda fixat al terra mitjançant 4 platines
d'acer fixades a l'estructura existent amb tac químic.

Barana de protecció de 1,10 mt. d'alçada. Distància
entre barres verticals no superior a 100mm.
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DETALL ESTRUCTURA SUPORTACIÓ UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE



Accés
descàrrega

Accés
Principal

IMATGE 01

IMATGE 02

Línia de vida a instal·lar

Escala fixa vertical fabricada en acer inoxidable AISI 316, amb
anells de protecció d'esquena.

Lluernari practicable a instal·lar, abatible 180º.
(s'elimina l'existent)

Relliga de 80cm amb barana a 1,10m i 10cm
de separació, anclat a coberta existent.

Passadís sota coberta existent

Relliga de 80cm amb barana a 1,10m i 10cm
de separació, anclat a coberta existent.

Escala:
1/200
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Titular:

20061
AJUNTAMENT DE SALOU

Carrer Milà, núm. 5
43840 SALOU (Tarragona) Paleteria

Juliol
2022

www.s3e.cat

IMATGE 02: Accés a coberta Superior

Detalls escales i accés a instal·lar per a comunicació entre cobertes

IMATGE 01: Fixa amb protecció d'esquena.
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P1

Paret d'obra de fàbrica de rajol ceràmic perforat 
tipus cara vista de 11,5 cms. de gruix (EI-120).

P2 P3

Dintell ceràmic
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Accés
Pavelló

Vestidors
Infantils

Vestidors
Homes

Vestidors
Dones

Dutxes

Dutxes

Dutxes

Passadís
Vestidors

Accés
descàrrega

Sala de
Control

Recepció

Accés
Principal

Hall d'entradaSala d'espectadors

monitors

BAR
Gimnàs

Sortida d'emergència

-1.36-0.85 +0.85 0.00

-0.85

-0.85+0.40

Magatzem

Magatzem gimnàs

Sala de Calderes

Sortida

Farmaciola

Neteja

-0.85

-0.85

Pista Poliesportiva

Vestidors Vestidors Vestidors Vestidors VestidorsVestidors

d'emergència

Vestidors

C
AL

EF
AC

C
IÓ

R
ec

irc
ul

ac
ió

 A
.C

.S
.

A.
C

.S
.

A.
F.

S.

A connectar amb instal·lació
de fontaneria i ACS existent

A connectar amb instal·lació
de fontaneria i ACS existent

A connectar amb instal·lació
de fontaneria i ACS existent

A connectar amb instal·lació
de fontaneria i ACS existent

A connectar amb instal·lació
de fontaneria i ACS existent

A connectar amb instal·lació
de fontaneria i ACS existent

Recinte de comptador del
pavelló en local sota escala
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el 

projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de 

manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques 

del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la següent informació 

continguda en el Plec de Condicions: 

  Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes 
que s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions 

de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de 

realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions 

sobre els materials, del present Plec de Condicions. 

  Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per 
a la seva execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva 

conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant 

l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la 

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta 

informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per 

unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a 

comprovar les prestacions finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat 

corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec 

de Condicions. 
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1.- DISPOSICIONS GENERALS 

Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les 

recepcions d'edificis i obres annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules 

Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es 

disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 

 

2.- DISPOSICIONS FACULTATIVES 
 

2.1.- Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la 

"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

  
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que 

intervenen en el procés de l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel 

disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres disposicions que 

siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

  
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en 

el capítol III "Agents de l'edificació", considerant-se: 

   

2.1.1.- El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament 

decideix, impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació 

per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 

títol. 

  
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per 

a portar a terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos 

necessaris. 

  
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de 

societats cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la 

gestió econòmica de l'edificació. 

  
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes 

de les Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de 

Contratos del Sector Público" i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les 

disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

   

2.1.2.- El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 

urbanística corresponent, redacta el projecte. 

  
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, 

de forma coordinada amb l'autor d'aquest. 

  
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents 

tècnics segons el previst en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada 

projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

   

2.1.3.- El constructor o contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb 

mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció 

al Projecte i al Contracte d'obra. 

  
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O 

DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE 

REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. 
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2.1.4.- El director d'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de 

l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb 

el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, 

i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 

director d'obra. 

   

2.1.5.- El director de l'execució de l'obra 

És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de 

dirigir l'Execució Material de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la 

construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable l'estudi i 

anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a 

sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions 

o documents complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés 

necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 

   

2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar 

assistència tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de 

l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa 

aplicable. 

  
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a 

atorgar assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels 

materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. 

   

2.1.7.- Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, 

importadors o venedors de productes de construcció. 

  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació 

permanent en una obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part 

de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 

   

2.2.- Agents que intervenen en l'obra 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

2.3.- Agents en matèria de seguretat i salut 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria 

descriptiva del projecte. 

   

2.4.- Agents en matèria de gestió de residus 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de 

Gestió de Residus de Construcció i Demolició. 

   

2.5.- La Direcció Facultativa 

La Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de 

l'Obra. A la Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 

en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu 

distint dels anteriors. 

  
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el 

procés de construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 
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2.6.- Visites facultatives 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que 

componen la Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses 

que a cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de 

la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i 

segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, 

podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que 

s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú. 

   

2.7.- Obligacions dels agents intervinents 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 

38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altra legislació aplicable. 

   

2.7.1.- El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

  
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, 

així com autoritzar al director d'obra, al director de l'execució de l'obra i al 

contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon 

terme el projectat. 

  
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional 

necessària, que garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles per a 

realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis 

estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits 

bàsics estipulats per als edificis. 

  
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions 

administratives procedents que, de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la 

construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la 

realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

  
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels 

interessos dels usuaris finals, en les condicions legalment establertes, assumint la 

responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes propis com per 

a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 

  
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a 

aquest efecte, que cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de 

les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el 

termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de 

autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

  
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, 

si escau, igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot 

això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción". 

  
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar 

l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar 

la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a 

la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer 

constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. 

  
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté 

el manual d'ús i manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol 

altre document exigible per les Administracions competents. 
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2.7.2.- El projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i 

tècnica en vigor i contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència 

d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder 

executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, 

degudament visades pel seu col·legi professional. 

  
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit 

suficient i calcular els elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i 

l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, 

fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, 

allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en 

l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que són 

comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no 

podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del 

projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions 

corresponents. 

  
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics 

professionals. 

  
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els 

projectes parcials exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari 

incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats 

per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els 

projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot 

ser distinta i incompatible amb les competències del director d'obra i, per tant, 

d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 

  
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació 

vigent en els quals és legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació 

expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent exigir la compensació 

econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués 

de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o 

plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 

  
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com 

dels càlculs de qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del 

projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 

   

2.7.3.- El constructor o contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions 

legalment exigibles per a actuar com constructor. 

  
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al 

corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans 

auxiliars necessaris. 

  
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el 

qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 

l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquests 

plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció proposades, 

amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de 

protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic. 

  
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual 

inclourà el Pla de Seguretat i Salut al que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció 

de Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el 

corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de 

l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i 
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dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres 

efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

  
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les 

activitats dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots 

aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, 

per no estar en les condicions adequades. 

  
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte 

d'Execució com dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, 

verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra 

contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents. 

  
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant 

les obres amb subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la 

legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del director de l'execució 

material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 

  
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, 

que té l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels 

materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin específicament ressenyats 

en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura 

de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 

  
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, 

disposant del nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada 

moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a 

encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre 

diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la 

agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 

  
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les 

actuacions pertinents per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense 

interrupció, programant-les de manera coordinada amb el director d'execució material de 

l'obra. 

  
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien 

de transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament 

dels treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el continu 

autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles tasques 

que es presentin malament efectuades. 

  
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, 

comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció 

facultativa del director de l'execució de l'obra els subministraments de material o 

prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o documents 

d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció 

facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

  
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, 

per a efectuar adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en 

obra les característiques i naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una 

vegada finalitzat. 

  
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i 

personal necessari per a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, 

recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos 

i altres actuacions necessàries. 

  
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 

  



 

 

www.s3e.cat                    10 

Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar 

posteriorment i una vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com 

la de recepció final. 

  
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació 

final d'obra executada. 

  
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 

Edificación" i que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per 

defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements 

constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en 

fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i 

l'estabilitat de l'edifici). 

   

2.7.4.- El director d'obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació 

tècnica, econòmica i estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 

  
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el 

Llibre d'Ordres i Assistències, donant explicacions immediates al promotor. 

  
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es 

precisin per a l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la 

redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament relacionats amb l'adequació de 

la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geotècniques del 

terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements 

principals i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els 

quals afectin substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta 

i dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos. 

  
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin 

esdevenir per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de 

les especificacions de projecte. 

  
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la 

correcta interpretació i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores 

que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions 

precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que 

està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que 

s'estimés oportú. 

  
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com 

signar el vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada 

i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la documentació que se li presenti 

relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot 

això amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons 

tècniques o normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i 

d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els 

destinataris finals dels habitatges. 

  
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del 

projecte executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics 

redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la 

documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions 

per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants 

la veracitat i exactitud dels documents presentats. 

  
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels 

agents que han intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i 

oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves 

instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 
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La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent 

del Llibre de l'Edifici i el promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals 

del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un 

exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o per 

l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu 

contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada 

documentació. 

  
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles 

precedents, és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el 

que al compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequació del 

construït a aquest. 

  
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors 

d'obra en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu 

parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella 

treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent 

responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

   

2.7.5.- El director de l'execució de l'obra 

Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. 

Ley de Ordenación de la Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les 

atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació 

  
La direcció immediata de l'Obra. 

  
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació 

definitiva, de tots els productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de 

l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions del projecte i a les 

normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en 

cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i 

assajos que fossin necessaris. 

  
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels 

plànols del Projecte, així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries 

que recaptés del director d'obra. 

  
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint 

els aclariments al director d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant 

de manera anticipada i continuada amb el contractista principal i els subcontractistes els 

treballs a efectuar. 

  
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, 

exigint la presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 

  
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 

instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura 

horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions concretes de 

dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres 

nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

  
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per 

la Instrucció del Formigó vigent i d'aplicació. 

  
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i 

replanteig amb acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les 

normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i 

geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en 

horitzontal com en vertical. 
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Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i 

complet entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat 

de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la 

correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació. 

  
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir 

eficaçment la deguda supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des 

del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les ordres precises 

d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes. 

  
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés 

oportú ressenyar per a la correcta execució material de les obres. 

  
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i 

l'adequació del realment executat a l'ordenat prèviament. 

  
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el 

seu dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del 

projecte d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els 

tècnics redactors corresponents. 

  
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer 

constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als 

directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva plena 

efectivitat, i al promotor. 

  
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la 

normativa vigent, en la comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, 

programant sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, 

les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements 

estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes 

i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

  
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme 

es vagi tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves 

complementàries en cas de resultats adversos. 

  
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a 

les unitats d'obra realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe 

d'unió entre aquests, el contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 

  
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats 

del Control de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra 

realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i 

estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les 

verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials 

i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 

  
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat 

a la correcta execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i 

proves realitzades. 

  
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es 

considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en 

perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, 

sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

   



 

 

www.s3e.cat                    13 

2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de 

l'encàrrec i, en tot cas, al director de l'execució de l'obra. 

  
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar 

adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació 

oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria. 

   

2.7.7.- Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, 

responent del seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències 

que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 

  
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, 

així com les garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació 

de l'obra executada. 

   

2.7.8.- Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat 

ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada 

i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis 

o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes 

en la documentació de l'obra executada. 

   

2.8.- Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada 

l'obra, el projecte amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament 

aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalització dels 

corresponents tràmits administratius. 

  
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa 

dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les 

instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb 

la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre 

de l'Edifici}}, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 

   

2.8.1.- Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat 

ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada 

i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis 

o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes 

en la documentació de l'obra executada. 

   

3.- DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a 

contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 

9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000,B011-05ME. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per 

la pràctica.  

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 

formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es 

prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a 

la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i 

la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de 

contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les 

propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi 

ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de 

verificar que acompleix totes aquestes característiques:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  

- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 

ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol 

utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà 

obligatori realitzar els assajos anteriors.  

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de 

formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos 

en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el 

compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, 

realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat 

ni per al curat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
B011- -  AIGUA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per 

la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 

formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es 

prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a 

la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i 

la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
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L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de 

contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les 

propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi 

ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de 

verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 

     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 

ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol 

utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà 

obligatori realitzar els assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de 

formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos 

en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el 

compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, 

realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat 

ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 

sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Sorra de marbre blanc  

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  

- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  

- Sorra per a reblert de rases amb canonades  

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 

s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 

convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 

obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la 

que estableixi explícitament la DF.  

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents 

de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 

compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 

contemplades a l'EHE  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 

l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 

elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 

complint una sèrie de requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm  

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 

l'article 28 de l'EHE.  

SORRA DE MARBRE BLANC:  

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
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Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que 

s'utilitzen per a la confecció del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; 

D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 

1% en pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 

1744-1): <= 0,8% en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a 

una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. 

Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a 

obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 

estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 

s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 

potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 

EX Part 2.  

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, 

IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 

cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes  

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75  

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 
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alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes  

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica d'exposició: <= 16% en pes  

Valor blau de metilè(UNE 83130):  

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 

0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+  

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 

residus de la construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració 

física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es 

puguin donar al lloc d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 

estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa 

de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin 

que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 

contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 

transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 

temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 

àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08).  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
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GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

SORRES PER A ALTRES USOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 

proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 

següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 

toleràncies de l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 

Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 

carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 

carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 

Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 

93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 

documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 

àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  
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OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 

seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge 

per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 

l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 

certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 

laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que 

verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte 

l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 

disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 

comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, 

a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la 

seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs 

següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133).  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid 

de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si 

es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs 

corresponents.  

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 

mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades 

al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 

l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar 

noves fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 

específica d'exposició 

- 75, en la resta de casos  

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 

dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de 

poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe 

específica): <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin 

dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 

rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi 

si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó 

amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components 

però sense els fins.  

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 

escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03L- -  SORRA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05N7. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 

sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

     - De pedra calcària 

     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 

s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 

convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 

obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la 

que estableixi explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents 

de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 

compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 

contemplades a l'EHE 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 

l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 

elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 

complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 

l'article 28 de l'EHE. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
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Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que 

s'utilitzen per a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; 

D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 

1% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 

1744-1): <= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a 

una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. 

Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a 

obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 

estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 

s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 

potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 

EX Part 2. 

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició 

IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b 

o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV 
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o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 

cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 

0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 

residus de la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració 

física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es 

puguin donar al lloc d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 

estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa 

de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin 

que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 

contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 

transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 

temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 

àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 



 

 

www.s3e.cat                    26 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 

proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 

següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 

toleràncies de l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 

Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 

carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 

carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 

Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 

Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 

carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 

carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 

Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
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El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 

93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 

documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 

àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 

seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge 

per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 

l'article 28 de l'EHE. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 

certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 

laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que 

verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte 

l'article 28 de l'EHE. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 

disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 

comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, 

a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la 

seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs 

següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid 

de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si 

es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs 

corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 

mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades 

al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 

l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar 

noves fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 
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específica d'exposició 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 

dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de 

poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe 

específica): <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin 

dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 

rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi 

si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó 

amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components 

però sense els fins. 

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 

escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits 

que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, 

endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot 

sota l'aigua.  

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 

següents:  

- Ciments comuns (CEM)  

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  

- Ciments blancs (BL)  

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 

composició.  

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 

granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat 

en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 

especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord 

amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han 

d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos 

parts per milió del pes sec del ciment.  

CIMENTS COMUNS (CEM):  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de 

juny.  

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la 

norma UNE-EN 197-1.  

Tipus de ciments:  

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
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- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V  

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició 

o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els 

subtipus poden ser A, B o C.  

Addicions del clinker pòrtland (K):  

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL  

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, 

subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM 

IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals 

a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.  

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 

de la norma UNE-EN 197-1.  

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i 

de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
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956/2008 de 6 de juny.  

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a 

UNE-EN 14647.  

CIMENTS BLANCS (BL):  

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la 

norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 

413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 

de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 

Reglamentaris (CCRR).  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 

especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha 

de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 

especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 

de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 

Reglamentaris (CCRR).  

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar 

segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+  

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 

físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als 

ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma 

UNE 80303-2.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, 

ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de 

manera que no s'alterin les seves condicions.  

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados.  

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de 

conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la 

fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados.  

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE.  

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de 

la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos 

de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

Recepción de Cementos (RC-08).  

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes.  

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad.  

UNE 80305:2001 Cementos blancos.  

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 

resistentes al agua de mar.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 

CIMENTS DE CALÇ (CAC):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 

construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 

construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent 

informació com a mínim:  

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el 

control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves 

característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions 

tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 

components principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit 

superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a 

mínim:  

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà 

d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
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- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 

de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la 

següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 

de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus 

efectes  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, 

de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques 

químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si 

es el cas, d'assaigs complementaris.  

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha 

de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà 

compresa per:  

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 

Conformitat del Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 

fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 

precisa de reconeixements del distintiu.  

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el 

ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges 

indesitjades.  

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas 

que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en 

les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors 

remeses.  

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment 

de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb 

l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control 

sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de 

comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i 

l'altra per a ser conservada preventivament.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el 

etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan 
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la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits 

establerts.  

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes 

de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti 

homogènia en el seu aspecte o color.  

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els 

criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran 

els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a 

obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres 

són satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B052 -  GUIXOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions 

per a modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, 

retenció d'aigua, densitat o altres.  

S'han contemplat els tipus de guixos següents:  

- Conglomerants a base de guix 

- Guix per a la construcció en general 

- Guix per a aplicacions especials de construcció 

- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de 

conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.  

S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:  

Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):  

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2  

Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):  

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2  

Temps d'inici d'adormiment:  

- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 

- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 

- Guix de designació C6:  > 20 minuts  

Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció 

s'han de designar de la següent manera:  

- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-

EN 13279-1 

- Referència a la norma EN 13279-1 

- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 

- Resistència a compressió  

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE 

GUIX LAMINAT:  

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els 

transformats de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:  

- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de 

yeso laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado" 

- Referència a la norma EN 14496  

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els 

transformats de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e 
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indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el 

certificat subministrat amb el producte amb les següents indicacions:  

- Referència a la norma europea EN 14496 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Data de fabricació i/o data de caducitat 

- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 

- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen 

els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe 

amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:  

UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 

construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.  

UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 

construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE 

GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso 

laminado con aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció 

contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en 

edificis, 

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús 

excepte per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a 

compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció 

contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en 

edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha 

d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la 

documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la 

següent informació com a mínim:  

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 13279 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la 

següent manera:  

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe  

- Reacció al foc 

- Aïllament directe al soroll aeri 

- Resistència tèrmica  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND) 

- Com alternativa la designació normalitzada  
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES 

DE GUIX LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Adherència, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de 

la Comissió 2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Adherència:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha 

d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la 

documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la 

següent informació com a mínim:  

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 14496 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la 

següent manera:  

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe  

- Resistència a l'esforç tallant 

- Reacció al foc 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Resistència a flexió 

- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en 

la seva documentació sobre l'ús previst  

- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que 

sigui aplicable 

- Com alternativa la designació normalitzada  

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament.  

Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al 

contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 

de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats 

per un laboratori acreditat:  

- Aigua combinada: (UNE 102032) 

- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032) 

- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037) 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032) 

- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 

- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 

- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 

- Índex de puresa: (UNE 102032)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment 

reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de 

control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el 

capítol 3 de la norma europea UNE-EN 13279-2.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE 

CONSTRUCIÓ:  

No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el 

certificat de garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el 

control de producció realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es 

repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent 

a l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot 
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l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats a les següents cinc partides que 

arribin a l'obra.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment 

per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i 

quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Calç aèria càlcica (CL):  

- Hidratada en pols: CL 90-S 

- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  

- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 

- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 

- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas.  

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  

- Calç en pasta: compleix l'assaig 

- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una 

pasta de consistència adequada a l'ús destinat. 

No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas.  

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  

- Calç del tipus NHL 2: >= 35 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 

- Calç del tipus NHL 5: >= 15  

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  

- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 

- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  
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- Inicial: > 1 h 

- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 

- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 

- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  

Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del 

tipus CL 90-S. 

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, 

determinades segons la norma UNE-EN 459-2. 

Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en 

pes.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de 

mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges 

d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no 

experimenti alteració de les seves característiques.  

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de 

seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les 

recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 

especificaciones y criterios de conformidad.  

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  

* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la 

conformidad.  

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o 

estabilización de suelos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, 

arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per 

a aplicacions en enginyeria civil:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
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Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de 

característiques.  

A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la 

següent informació:  

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 

- Referència a la norma UNE-EN 459-1 

- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Designació comercial i tipus de calç 

- Identificació del vehicle de transport 

- Referència de la comanda 

- Quantitat subministrada 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 

obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu 

de qualitat 

- Instruccions de treball si fos necessari 

- Informació de seguretat si fos necessària 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a 

mínim:  

- Numero identificador del organisme notificat 

- Nom i adreça del fabricant 

- Els dos darrers dígits de la data de marcatge 

- Numero del certificat de conformitat 

- Referència a l'UNE EN 459-1 

- Descripció del producte 

- Informació sobre els requisits essencials.  

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:  

- Referència del albarà 

- Denominació comercial i tipus de calç 

- Contingut d'òxids de calci i magnesi 

- Contingut de diòxids de carboni 

- Finor 

- Reactivitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació 

documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents que 

acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.  

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la 

DF podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, 

segons UNE-EN 459-2:  

- Contingut d'òxids de calci i magnesi 

- Contingut de diòxid de carboni 

- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 

- Mida de partícula  

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions 

atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha 

estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. 

Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els 

següents assaigs:  

- Contingut de diòxid de carboni 

- Mida de partícula  

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els 

criteris que exposi la DF. 

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.  

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma 

UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per 

als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient 

adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho 

sol·licita.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les 

especificacions establertes al plec.  

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté 

apareix en estat grumollós o aglomerat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B054- -  CALÇ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B054-06DH. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment 

per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i 

quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Calç aèria càlcica (CL): 

     - Hidratada en pols: CL 90-S 

     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 

- Calç hidràulica natural (NHL): 

     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2 

     - Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 

     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas. 

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç en pasta: compleix l'assaig 

- Calç en pols: 

     - Mètode de referència: <= 2 mm 

     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una 

pasta de consistència adequada a l'ús destinat. 

No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas. 

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 5: 
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     - Als 7 dies: >= 2 MPa 

     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 

- Inicial: > 1 h 

- Final: 

     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 

     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 

     - Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 35 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 

- Calç del tipus NHL 5: >= 15 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm 

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del 

tipus CL 90-S. 

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, 

determinades segons la norma UNE-EN 459-2. 

Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en 

pes. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de 

mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges 

d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no 

experimenti alteració de les seves característiques. 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de 

seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les 

recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 

especificaciones y criterios de conformidad. 

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o 

estabilización de suelos. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, 

arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per 

a aplicacions en enginyeria civil:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, 

arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per 

a aplicacions en enginyeria civil:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de 

la norma UNE-EN 459-1. 

A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 

- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 

459-1) 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Referència de la comanda 

- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent: 

     - Símbol del marcatge CE 

     - Nombre identificador de l'organisme de certificació 

     - Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant 

     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge 

     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions 

     - Referència a l'UNE EN 459-1 

     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 

     - Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 

459-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació 

documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents que 

acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides. 

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la 

DF podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, 

segons UNE-EN 459-2: 

     - Contingut d'òxids de calci i magnesi 

     - Contingut de diòxid de carboni 

     - Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 

     - Mida de partícula 

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions 

atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha 

estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. 

Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els 

següents assaigs: 

     - Contingut de diòxid de carboni 

     - Mida de partícula 

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els 

criteris que exposi la DF. 

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma 

UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per 

als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient 

adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho 

sol·licita. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les 

especificacions establertes al plec. 
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La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté 

apareix en estat grumollós o aglomerat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055- -  CIMENT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits 

que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, 

endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot 

sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 

següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 

les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 

Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 

composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 

granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat 

en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 

especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord 

amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han 

d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos 

parts per milió del pes sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la 

norma UNE-EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició 

o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els 

subtipus poden ser A, B o C. 
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Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, 

subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM 

IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals 

a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 

de la norma UNE-EN 197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i 

de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

256/2016, de 10 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a 

UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la 
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norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 

413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 

de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 

Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 

especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha 

de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 

especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 

de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 

Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar 

segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 

físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als 

ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma 

UNE 80303-2. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, 

ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de 

manera que no s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de 

conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la 

fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de 

la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos 

de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para 

la recepción de cementos (RC-16). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 

resistentes al agua de mar. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 

CIMENTS DE CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 

construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 

construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 

construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 

construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent 

informació com a mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el 

control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves 

característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions 

tècniques 

- referència a la norma harmonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 

components principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit 

superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a 

mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà 

d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 
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- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, 

de 10 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la 

següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus 

efectes 

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, 

de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques 

químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si 

es el cas, d'assaigs complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha 

de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà 

compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 

Conformitat del Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 

fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 

precisa de reconeixements del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el 

ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges 

indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas 

que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en 

les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors 

remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment 

de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb 

l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control 

sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de 

comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i 

l'altra per a ser conservada preventivament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el 

etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan 

la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits 
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establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes 

de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti 

homogènia en el seu aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els 

criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran 

els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a 

obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres 

són satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B062- -  PUNTAL 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B062-07PL. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

- Puntal metàl·lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 

paral·leles. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes 

ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 

les característiques de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2 mm 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats 

per a poder-lo clavar si cal. 
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Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 

¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 

¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 

¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 

¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 

¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 

¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 

¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 

contacte directe amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1- -  ABRAÇADORA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A1-07KB,B0A1-07KP,B0A1-07KF,B0A1-07KL,B0A1-07LA,B0A1-07K4,B0A1-07J9,B0A1-07JC,B0A1-
07K5,B0A1-07KJ,B0A1-07KA,B0A1-07KQ,B0A1-07JQ,B0A1-07JT. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 

S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores: 

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat 

unides per un cargol a cada extrem 

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat 

unides per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores 

isofòniques) 

- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió 

encaixada per forma 

- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i 

base amb forat roscat de M6 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha 

de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de 

ser mètrica. L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte 

amb el tub revestida amb un perfil de cautxú. 

En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament 

ha de formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un 

cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que 

si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al 

parament encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin 

cargolar els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora 

en capses, on ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Unitats 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A4 -  VISOS 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A6 -  TACS I VISOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de 

subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la 

deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
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- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de 

PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin 

cargolar els elements.  

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  

Cementació del vis:  > 0,1 mm  

TAC QUÍMIC:  

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor 

d'aplicació en fred.  

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva 

profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador 

de la perforadora.  

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  

Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

> 20°C: 10 min 

10°C - 20°C20 min 

0°C - 10°C: 1 h  

- 5°C - 0°C: 5 h  

VOLANDERES:  

Diàmetre interior de la volandera:  

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries 

per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A7 -  ABRAÇADORES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A72P00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 

S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:  

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat 

unides per un cargol a cada extrem 

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat 

unides per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú 

(abraçadores isofòniques) 

- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió 

encaixada per forma 

- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i 

base amb forat roscat de M6  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha 

de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de 

ser mètrica. L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte 

amb el tub revestida amb un perfil de cautxú.  

En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar 

electrosoldat a una de les parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera 

desplaçant-se axialment.  

En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament 

ha de formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un 

cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que 

si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al 

parament encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament.  

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin 

cargolar els elements.  

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.  

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora 

en capses, on ha de figurar les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Unitats  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AN- -  TAC D'ACER QUÍMIC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AN-07J2,B0AN-07J4. 
 
Plec de condicions 

 



 

 

www.s3e.cat                    52 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de 

subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la 

deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de 

PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin 

cargolar els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

TAC QUÍMIC: 

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor 

d'aplicació en fred. 

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva 

profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador 

de la perforadora. 

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 

Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

> 20°C: 10 min 

10°C - 20°C20 min 

0°C - 10°C: 1 h 

     - 5°C - 0°C: 5 h 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries 

per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
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B0A -  FERRETERIA 
 
B0AO- -  TAC DE MATERIAL PLÀSTIC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AO-07II. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de 

subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la 

deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de 

PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin 

cargolar els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries 

per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
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B0AP- -  TAC MECÀNIC METÀL·LIC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AP-07IX. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de 

subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la 

deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de 

PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin 

cargolar els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries 

per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AQ- -  VIS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AQ-07GR,B0AQ-07EX. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la 

seva superfície una hèlice contínua. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Visos galvanitzats 

- Visos per a fusta o tac de PVC 

- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 

- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-

008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 

superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

ACABAT CADMIAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha 

de tenir taques ni imperfeccions superficials. 

ACABAT GALVANITZAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha 

de tenir taques ni imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B3- -  ENTRAMAT D'ACER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B3-1K77. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 mm 

de pas de malla, incloses en un bastiment format per platines portants. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admissibles per 

cada tipus d'entramat, en funció de les condicions d'ús previstes. 

La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense 

guerxaments. 

La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o 

per resistència). 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de 

tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines 

(galvanitzat en fred). 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 0,5 mm 

- Secció dels perfils:  ± 2,5% 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 

rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 

rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B5 -  ENTRAMATS METÀL·LICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 mm 

de pas de malla, incloses en un bastiment format per platines portants.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admissibles per 

cada tipus d'entramat, en funció de les condicions d'ús previstes.  

La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats.  

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  

L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense 
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guerxaments.  

La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o 

per resistència).  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de 

tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines 

(galvanitzat en fred).  

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,5 mm  

- Secció dels perfils:  ± 2,5%  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Torsió dels perfils:  ± 1°/m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 

rectitud i planor.  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 

rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CA -  PLAQUES DE POLICARBONAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Plaques de policarbonat cel·lular, extrusionat a partir de resines de 

policarbonat, amb tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un tractament per l'absorció de la radiació ultraviolada, realitzat 

per coextrusió, que asseguri la homogeneïtat de la placa.  

Han de ser translúcides.  

La coloració ha d'estar feta en massa i ha de ser uniforme i estable.  

Les cares han de ser llises i no han de tenir defectes superficials com és ara 

fissures, cavitats, fibres lliures, bonys o porositats.  

Cal que sigui impermeable.  

Les arestes han de ser rectes i escairades.  

Massa:  >= 1700 g/m2  

Densitat (UNE 53020):  >= 1200 kg/m3  

Conductivitat tèrmica:  <= 3,6 W/m2 K 

Dilatació tèrmica:  <= 0,065 mm/m °C  

Coeficient de transmissió lluminosa:  >= 75% 

Absorció d'aigua 24 h (UNE 53028):  <= 10 mg 

Reacció al foc (UNE-EN 13501-1):  CFL-s2  

Mòdul elasticitat:  >= 2100 N/mm2 

Resistència a l'estirament:  >= 55 N/mm2 

Radi mínim de curvatura:  >= 1500 N/mm2  
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Toleràncies:  

- Llargària:  ± 5 mm  

- Amplària nominal:  ± 10 mm  

- Gruix:  ± 0,4 mm 

- Escairat:  ± 1°  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades en palets. El nombre màxim de plaques per paquet 

depèn de la llargària. La placa ha de portar marcada de forma llegible i 

difícilment alterable la marca del fabricant i la data de fabricació.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops i de la intempèrie, sobre una 

superfície plana i anivellada. Es permet d'apilar fins a sis alçades, separades 

del terra i entre elles per mitjà de llistons.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un 

espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les 

propietats següents:  

- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  

- Factor solar  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent 

que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant 

que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 

resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Massa 

- Densitat (UNE 53-020) 

- Coeficient de transmisió tèrmica 

- Dilatació tèrmica 

- Coeficient de transmisió lluminosa 

- Mòdul d'elasticitat 

- Resistència a l'estirament 

- Radi mínim de curvatura 

- Absorció d'aigua en 24 h (UNE 53-028) 

- Reacció al foc (UNE 23-727) 

- Característiques geomètriques.  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment 

reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de 

control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a 

càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, 

acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 

satisfactoris.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CC -  PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CC0-21OV,B0CC0-21OT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres 

plaques o làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares 

vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó.  

- Plaques de guix laminat:  

- Plaques de guix laminat tipus A 

- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua 

reduïda) 

- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors) 

- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada 

a altes temperatures) 

- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix) 

- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada) 

- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada) 

- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)  

- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:  

- Transformats classe 1 

- Transformats classe 2  

- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:  

- Transformats laminars 

- Transformats especials (placa perforada)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de 

conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.  

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  

La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.  

PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):  

- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:  

- Gruix nominal 9,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N  

- Gruix nominal 12,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N  

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N) 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N)  

- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:  

- Gruix nominal 12,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N  

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)  
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- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N) 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N)  

- Plaques tipus P:  

- Gruix nominal 9,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de 

fusta per a murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:  

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  

Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:  

- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la 

humitat:  

- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 

- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572  

Resistència a flexió (UNE-EN 520) 

Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  

- Resistència a l'impacte 

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica  

Toleràncies:  

- Amplària:  

- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm 

- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm  

- Llargària:  

- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm 

- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm  

- Gruix:  

- Plaques tipus P:  ± 0,6 mm 

- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  

- Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 

- Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm 

arrodonida a 0,1 mm)  

- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-

EN 520) 

- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó 

afinat)  

- Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm 

- Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm  

- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:  

- Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180 g/m2 

- Capacitat d'absorció d'aigua total:  

- Plaques tipus H1:  =< 5% 

- Plaques tipus H2:  =< 10% 

- Plaques tipus H3:  =< 25%  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  

Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:  

- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 

- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 

13163 

- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 

- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de 

complir la norma EN 13165 

- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 

- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas:  

Resistència a la flexió:  

- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 

- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N  
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Resistència tèrmica del transformat:  

- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els 

components i s'expresarà amb m2 · K / W  

Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 

Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  

- Resistència al impacte  

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica  

Escairat:  

- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 

- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm  

Planor (del transformat):  =< 5 mm 

Adherència/cohesió del material aïllant:  

- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 

- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa  

Toleràncies:  

- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 

- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 

- Gruix (del transformat):  ± 3 mm  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas:  

- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)  

- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir  

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  

- Reacció al foc (UNE-EN 14190)  

- Resistència al foc (UNE-EN 14190)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)  

- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)  

- Protecció davant rajos X:  

- Grau de protecció (IEC 6133-1) 

- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant 

incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta 

làmina.  

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  

- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)  

- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)  

- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)  

Toleràncies:  

- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets 

paletitzats.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers 

separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos 

de ensayo.  

UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo.  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  

UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico 

acústico. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  

UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos 

secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre 

reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb 

càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de 

la Comissió 2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 

vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: 

Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de 

la Comissió 2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 

vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: 

Resistència a l'esforç tallant, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 

vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: 

Resistència a tallant:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 

marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea corresponent:  

- Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520 

- Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950  

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula 

ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de 

guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat  

Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:  

- L'expressió: "Placa de yeso laminada" 

- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 

- Referència a la norma europea EN 520 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 

- El tipus de cantell longitudinal  

Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la 

pròpia placa, a l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació 

comercial que acompanya l'enviament, amb la següent informació com a mínim:  

- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la 

placa 

- Data de fabricació 

- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma 

- El símbol normalitzat del marcatge CE  

Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent 

manera:  

- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado" 

- Referència a la norma europea EN 13950 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si 

s'utilitza 

- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en 

mm d'acord amb EN-520  
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Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han 

de designar-se de la següent manera:  

- Expressió que identifiqui el producte 

- Referència a la norma europea EN 14190 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i 

característiques geomètriques.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 

el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de 

plaques que arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del 

fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, 

incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 

acreditat:  

- Densitat 

- Pes per m2 

- Conductivitat tèrmica 

- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini) 

- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre) 

- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini) 

- Característiques geomètriques  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista.  

OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:  

- Control de característiques geomètriques:  

- Gruix 

- Diferència de llargària entre les arestes 

- Angles 

- Rectitud d'arestes 

- Planor  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I 

DIVISÒRIES:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a 

càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, 

acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 

satisfactoris.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs 

sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de 

complir les condicions especificades.  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre 

el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats 

obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CC -  PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
B0CC0- -  PLACA DE GUIX LAMINAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CC0-21OV,B0CC0-21OT. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres 

plaques o làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares 

vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó. 

- Plaques de guix laminat: 

     - Plaques de guix laminat tipus A 

     - Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua 

reduïda) 

     - Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors) 

     - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima 

millorada a altes temperatures) 

     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix) 

     - Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada) 

     - Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada) 

     - Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada) 

- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic: 

     - Transformats classe 1 

     - Transformats classe 2 

- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris: 

     - Transformats laminars 

     - Transformats especials (placa perforada) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de 

conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991. 

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 

La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 

PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió): 

- Plaques tipus A, D, E, F, H, I: 

     - Gruix nominal 9,5 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N 

     - Gruix nominal 12,5 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N 

     - Gruix nominal 15,0 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N 

     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm) 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N) 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N) 

- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R: 

     - Gruix nominal 12,5 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N 
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     - Gruix nominal 15,0 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N 

     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm) 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N) 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N) 

- Plaques tipus P: 

     - Gruix nominal 9,5 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N 

     - Gruix nominal 15,0 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de 

fusta per a murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades: 

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 

Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc: 

- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la 

humitat: 

- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 

- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572 

Resistència a flexió (UNE-EN 520) 

Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 

- Resistència a l'impacte 

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica 

Toleràncies: 

- Amplària: 

     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm 

     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm 

- Llargària: 

     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm 

     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm 

- Gruix: 

     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm 

     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: 

          - Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 

          - Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm 

arrodonida a 0,1 mm) 

- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-

EN 520) 

- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó 

afinat) 

     - Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm 

     - Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm 

- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3: 

     - Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180 g/m2 

     - Capacitat d'absorció d'aigua total: 

          - Plaques tipus H1:  =< 5% 

          - Plaques tipus H2:  =< 10% 

          - Plaques tipus H3:  =< 25% 

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC: 

Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes: 

- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 

- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 

13163 

- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 

- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de 

complir la norma EN 13165 

- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 

- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
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indicat, en el seu cas: 

Resistència a la flexió: 

- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 

- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N 

Resistència tèrmica del transformat: 

- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els 

components i s'expressarà amb m2 · K / W 

Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 

Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 

- Resistència al impacte 

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica 

Escairat: 

- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 

- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm 

Planor (del transformat):  =< 5 mm 

Adherència/cohesió del material aïllant: 

- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 

- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa 

Toleràncies: 

- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 

- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 

- Gruix (del transformat):  ± 3 mm 

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Resistència a la flexió (UNE-EN 520) 

- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir 

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 

- Reacció al foc (UNE-EN 14190) 

- Resistència al foc (UNE-EN 14190) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190) 

- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190) 

- Protecció davant rajos X: 

     - Grau de protecció (IEC 6133-1) 

     - Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant 

incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina. 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 

- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7) 

- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) 

- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354) 

Toleràncies: 

- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets 

paletitzats. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers 

separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos 

de ensayo. 

UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre 

reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb 

càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de 

la Comissió 2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 

vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: 

Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de 

la Comissió 2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 

vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: 

Resistència a l'esforç tallant, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 

vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: 

Resistència a tallant:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre 

reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb 

càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de 

la Comissió 2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 

vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: 

Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de 

la Comissió 2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 

vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: 

Resistència a l'esforç tallant, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 

vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: 

Resistència a tallant:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar 

de la següent informació: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea corresponent: 

     - Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520 

     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
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- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula 

ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de 

guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat 

Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 

- L'expressió: "Placa de yeso laminada" 

- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 

- Referència a la norma europea EN 520 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 

- El tipus de cantell longitudinal 

Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la 

pròpia placa, a l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació 

comercial que acompanya l'enviament, amb la següent informació com a mínim: 

- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la 

placa 

- Data de fabricació 

- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma 

- El símbol normalitzat del marcatge CE 

Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent 

manera: 

- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado" 

- Referència a la norma europea EN 13950 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si 

s'utilitza 

- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en 

mm d'acord amb EN-520 

Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han 

de designar-se de la següent manera: 

- Expressió que identifiqui el producte 

- Referència a la norma europea EN 14190 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i 

característiques geomètriques. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 

el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de 

plaques que arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del 

fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent 

els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Densitat 

     - Pes per m2 

     - Conductivitat tèrmica 

     - Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini) 

     - Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre) 

     - Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini) 

     - Característiques geomètriques 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista. 

OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS: 

- Control de característiques geomètriques: 

     - Gruix 

     - Diferència de llargària entre les arestes 
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     - Angles 

     - Rectitud d'arestes 

     - Planor 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I 

DIVISÒRIES: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a 

càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, 

acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 

satisfactoris. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs 

sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de 

complir les condicions especificades. 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre 

el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats 

obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Puntal rodó de fusta  

- Puntal metàl·lic telescòpic  

PUNTAL DE FUSTA:  

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 

paral·leles.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes 

ni descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 

les característiques de la fusta.  

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat:  

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
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Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 2 mm  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Fletxa:  ± 5 mm/m  

PUNTAL METÀL·LIC:  

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.  

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats 

per a poder-lo clavar si cal.  

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 

¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 

¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 

¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 

¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 

¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 

¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 

¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 

+--------------------------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 

contacte directe amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1A-H4LN. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, 

estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació 

com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció de la densitat aparent:  

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets 

revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una 

densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3  
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En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la 

compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb 

probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança 

especificat per la categoria I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la 

uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les 

condicions subjectives requerides per la DF.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin 

fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o 

col·locació.  

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut 

en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i 

en l'ordre de llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  <= 12,5%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 

estructurals:  

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat 

pel fabricant, amb indicació de categoria I o II  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de la seva categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el 

foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de 

materials orgànics distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 

acústiques:  

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets 

(UNE-EN 772-3)  

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.  

- D1:  <= 10% 

- D2:  <= 5% 

- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del 

DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de 
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l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una 

temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de 

cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi 

submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 

estructurals:  

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets 

exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel 

fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció 

de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 

acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del 

grau d'exposició  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 

estructurals:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel 

fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció 

de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 

acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres 

anticapil·laritat:  

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en 

contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin 

modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 

Piezas de arcilla cocida.  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 

Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un 

edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques 

següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual 

al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb 

una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 

5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 

s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en 

el seu cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va 

destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 

el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà 

la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió 

s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i 

l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al 

valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança 

pot resultar inferior al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 

comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de 

determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la 

norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 

procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs 

sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de 

complir les condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació 

s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre 

el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats 

obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 

6 determinacions realitzades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
B0F1A- -  MAÓ CALAT (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1A-H4LN. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, 

estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació 

com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció de la densitat aparent: 

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets 

revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una 

densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la 

compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb 

probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança 

especificat per la categoria I. 

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la 
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uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les 

condicions subjectives requerides per la DF. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin 

fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o 

col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut 

en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i 

en l'ordre de llarg, ample i alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat:  <= 12,5% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 

estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat 

pel fabricant, amb indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el 

foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de 

materials orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 

acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets 

(UNE-EN 772-3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria. 

     - D1:  <= 10% 

     - D2:  <= 5% 

     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del 

DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de 

l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una 

temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de 

cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi 

submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

PECES LD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 

estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets 

exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 
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     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel 

fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de 

la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 

acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del 

grau d'exposició 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 

estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel 

fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de 

la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 

acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres 

anticapil·laritat: 

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 

     - Cara vista (UNE-EN 771-1) 

     - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Característiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en 

contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin 

modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 

Piezas de arcilla cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 

Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un 

edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques 

següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
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sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual 

al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb 

una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 

5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual 

al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb 

una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 

5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 

de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació: 

     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

     - Marca del fabricant i lloc d'origen 

     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en 

el seu cas 

     - Referència a la norma EN 771-1 

     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que 

va destinat. 

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 

el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà 

la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió 

s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i 

l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties. 

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al 

valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança 

pot resultar inferior al 95%. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 

comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de 

determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma 

UNE-EN 772-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 

procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 
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certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs 

sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de 

complir les condicions especificades. 

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació 

s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre 

el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats 

obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació: 

     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de 

les 6 determinacions realitzades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B147W-H5J7,B147W-H5IZ,B147W-H5J1,B147W-H5IY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 

diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 

qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics  

Resten expressament exclosos:  

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 

destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 

manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 

factors de molèstia  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 

del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 

d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.  

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 

de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
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correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 

beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La 

seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia 

equivalent.  

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 

el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 

molèsties innecessàries.  

PROTECCIONS DEL CAP:  

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 

part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els 

dos casos hauran de complir els següents requisits:   

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 

específica d'ulls i oïdes.  

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 

atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 

proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable 

a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant 

una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 

d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 

disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 

contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.  

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 

de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes  

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 

calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 

protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 

17.000 voltis sense perforar-se  

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 

que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 

envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els 

quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran 

de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats  

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 

usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 

atallatges interiors per altres, totalment nous  

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 

pantalles transparents o viseres.  

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:  

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables 

a l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de 

la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 

tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els 

casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, 

però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en 

els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 

podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 

ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb 

el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 

reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.  

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:  

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà  

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 

orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 

xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.  

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 

la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 

lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 

elèctric.  

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
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aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 

amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 

de suportar.  

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 

fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte 

amb fibra vulcanitzada.  

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 

metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 

soldar.  

Vidres de protecció:  

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 

plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 

bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 

transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 

rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser 

el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 

picapedrer.  

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:  

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 

característiques:  

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 

de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 

necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 

dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 

respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 

mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 

dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 

adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 

metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos 

del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 

neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge 

màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 

cirurgià.  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes 

de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada 

per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 

farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  

tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al 

bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 

hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització 

de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 

de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 

ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 

l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 

seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.  

PROTECCIONS DEL COS:  

Els cinturons reuniran les següents característiques:  

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 

tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i 
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llargària el més reduïda possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 

esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 

humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació 

sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 

anar subjectes mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 

mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de 

diàmetre.  

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE:  

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 

meteorològiques compliran les següents característiques:  

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació.  

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 

permetre l'evaporació de la suor.  

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 

les següents característiques:  

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

ELECCIÓ:  

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 

relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 

proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 

fabricat de la forma següent:  

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 

no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 

hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 

consonància amb la protecció adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 

rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 

haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 

previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 

postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 

proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de 

talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de 

l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 

resistència i l'eficàcia del seu disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 

dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, 

ó 2) L'altura i la cintura.  

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 

prèvies:  

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 

suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 

l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 

funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 

protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els 

propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les 

indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides 

a l'apartat anterior.  
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Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 

actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 

i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 

condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 

funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 

en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 

prestacions funcionals dels propis EPI.  

PROTECCIONS DEL CAP:  

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 

activitats:  

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 

llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 

instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran 

altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions 

tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 

desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.  

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  

Protecció de l'aparell ocular:  

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 

amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament  

Protecció de la cara:  

- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 

detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 

activitats:  

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.  

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:  

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció 

dels següents riscos:  

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable.  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització 

de guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:  

- Treballs de soldadura. 
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- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric.  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà 

al treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 

l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat:  

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 

i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció  

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  

- Obres d'ensostrat  

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 

penetració de masses en fusió:  

- Soldadors  

PROTECCIONS DEL COS:  

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 

funció de les següents activitats:  

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura.  

PROTECCIÓ DEL TRONC:  

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 

derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció:  

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 

detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques.  

Roba de protecció antiinflamable:  

- Treballs de soldadura en locals exigus.  

Davantals antiperforants:  

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se 

cap el cos.  

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 

incandescents:  

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament.  

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 

seran seleccionats en funció de les següents activitats:  

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 

etiquetats amb les següents dades:  

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 

representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
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- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.  

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 

lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 

recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 

per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 

establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 

estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual.  

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual.  

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual.  

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 

1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 

Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril 

de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z502A,B44Z-0M1D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i 

tallats a mida o treballats a taller.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, 

rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, 

segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o 

rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  
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- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular 

d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer 

S235JRC, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a 

la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Amb soldadura  

- Amb cargols  

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils 

d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):  

- Una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta 

utilització.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 

mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, 

seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions 

tècniques de subministrament següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5  

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades 

a les següents normes:  

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  

PERFILS FORADATS:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 

mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils 

compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 

subministrament següents:  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents 

normes:  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  

PERFILS CONFORMATS EN FRED:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 

mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i 

seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 

subministrament del producte de partida.  

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 10162.  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 

procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a 

les del material base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la 

corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
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- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar 

són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui 

afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de 

soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de 

sanejar la superfície d'acer.  

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva 

posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les 

unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han 

d'introduir soldadures addicionals.  

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions 

finals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. 

S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les 

soldadures finals.  

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir 

un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització 

del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall 

base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han 

d'eliminar de cada passada abans de fer la següent.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar 

l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els 

requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a 

obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de 

l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. 

S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui 

practicar.  

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats 

significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor 

siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau 

(250ºC a 380ºC).  

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma 

del producte. No s'admeten les martellades.  

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim 

de 5 mm.  

Toleràncies de fabricació:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 

29.2.b de l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols 

hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant 

i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de 

corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les 

inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols 

s'utilitzin com a calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la 

femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de 
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l'espiga ha d'haver, com a mínim:  

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i 

netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per 

sota del cap del cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari 

utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de 

ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar 

col·locades de la forma següent:  

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 

procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els 

requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els 

establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats 

que travessin dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la 

perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el 

plec de condicions tècniques particulars.  

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 

immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui 

visible després del muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) 

s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En 

grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols 

situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar 

d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el 

pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que 

després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments 

següents:  

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat.  

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. 

S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui 

practicar.  

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats 

significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor 

siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau 

(250ºC a 380ºC).  

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma 

del producte. No s'admeten les martellades.  

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim 

de 5 mm.  

Toleràncies de fabricació:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del 

PG3  

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les 

superfícies de la peça.  

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar 

preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-
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2 i UNE-EN ISO 8504-3.  

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els 

requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar.  

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu 

fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps 

d'enduriment després de l'obertura del recipient.  

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de 

l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la 

soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 

prèviament l'escòria.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no 

s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

PERFILS GALVANITZATS:  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 

1461, segons correspongui.  

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la 

galvanització.  

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de 

ventilació o purga.  

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb 

pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense 

contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no 

s'alterin les seves condicions.  

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel 

fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de 

la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació 

expressa de la DF  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 

Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.  

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 

Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no 

aleados.  

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de 

acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero 

no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 

suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 

Acero Estructural (EAE).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 

y reglas para edificación.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 
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Acero Estructural (EAE).  

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes relativos a Hormigones y Acero.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I 

PERFILS D'ACER BUITS:  

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent 

informació:  

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament 

mitjançant la seva designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció 

per colades) i, si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada 

producte o en la secció transversal de tall.  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una 

etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i 

formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar 

sobre el producte acompanyat per:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació  

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en 

fàbrica (si és procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies 

dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a 

EN 10025-6  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i 

indeleble que contingui la següent informació:  

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 

10162; si es requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti 

amb un text clar  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per 

exemple el número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de 

subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils 

foradats conformats en fred)  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una 

etiqueta adherida al paquet.  

OPERACIONS DE CONTROL:  
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El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 

el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les 

característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El 

subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 

10204).  

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents 

condicions:  

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 

comprovacions següents:  

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 

t per lot.  

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els 

següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 

- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)  

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els 

següents assaigs:  

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del 

recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).  

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació 

previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es 

realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de 

constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons 

els criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.  

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran 

segons els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les 

localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de 

l'UNE EN 10025-1.  

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN 

ISO 377.  

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  
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En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc 

(resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents 

requeriments:  

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els 

productes originals, així com la seva localització i orientació del producte.  

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts 

a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no 

vagin marcats adequadament.  

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, 

aquest és acceptable.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent 

assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de 

la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es 

considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es 

realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues 

peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels 

contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en 

cas contrari es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control 

geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, 

en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben 

irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el 

control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el 

resultat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora 

de la zona d'influència de la soldadura.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
B44Z- -  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z-0M1D. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i 

tallats a mida o treballats a taller. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, 

rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, 

segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o 

rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular 
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d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer 

S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a 

la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils 

d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta 

utilització. 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 

mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, 

seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions 

tècniques de subministrament següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades 

a les següents normes: 

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 

PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 

mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils 

compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 

subministrament següents: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents 

normes: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 

PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 

mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i 

seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 

subministrament del producte de partida. 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 10162. 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 

procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a 

les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la 

corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
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- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar 

són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui 

afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de 

soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de 

sanejar la superfície d'acer. 

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva 

posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les 

unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han 

d'introduir soldadures addicionals. 

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions 

finals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. 

S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les 

soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir 

un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització 

del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall 

base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han 

d'eliminar de cada passada abans de fer la següent. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar 

l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els 

requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a 

obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de 

l'EAE per a obres d'enginyeria civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. 

S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui 

practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats 

significatives i si s'eliminin les restes d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor 

siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau 

(250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma 

del producte. No s'admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim 

de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 

29.2.b de l'EAE 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols 

hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant 

i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de 

corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les 

inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols 

s'utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la 

femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de 

l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
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- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i 

netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per 

sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari 

utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de 

ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar 

col·locades de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 

procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els 

requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els 

establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats 

que travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la 

perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el 

plec de condicions tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 

immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui 

visible després del muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) 

s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En 

grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols 

situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar 

d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el 

pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que 

després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments 

següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. 

S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui 

practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats 

significatives i si s'eliminin les restes d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor 

siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau 

(250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma 

del producte. No s'admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim 

de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del 

PG3 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les 

superfícies de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar 

preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-

2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
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Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els 

requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar. 

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu 

fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps 

d'enduriment després de l'obertura del recipient. 

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de 

l'acumulació d'aigua durant un cert temps. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la 

soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 

prèviament l'escòria. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no 

s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 

1461, segons correspongui. 

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la 

galvanització. 

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de 

ventilació o purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb 

pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense 

contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no 

s'alterin les seves condicions. 

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel 

fabricant. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de 

la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació 

expressa de la DF 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 

Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 

Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no 

aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de 

acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero 

no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 

suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 

Acero Estructural (EAE). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 

y reglas para edificación. 
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OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 

Acero Estructural (EAE). 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes relativos a Hormigones y Acero (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I 

PERFILS D'ACER BUITS: 

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent 

informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament 

mitjançant la seva designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció 

per colades) i, si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

1328/1995, de 28 de juliol 

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada 

producte o en la secció transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una 

etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i 

formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i 

formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar 

sobre el producte acompanyat per: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en 

fàbrica (si és procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

     - Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies 

dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 

a EN 10025-6 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i 

indeleble que contingui la següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 

10162; si es requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti 

amb un text clar 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per 
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exemple el número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de 

subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils 

foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una 

etiqueta adherida al paquet. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 

el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les 

característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El 

subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 

10204). 

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents 

condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 

     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 

comprovacions següents: 

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 

t per lot. 

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 

     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els 

següents assaigs: 

     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 

     - Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els 

següents assaigs: 

     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del 

recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació 

previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es 

realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de 

constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons 

els criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran 

segons els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les 
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localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de 

l'UNE EN 10025-1. 

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN 

ISO 377. 

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc 

(resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents 

requeriments: 

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els 

productes originals, així com la seva localització i orientació del producte. 

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts 

a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no 

vagin marcats adequadament. 

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, 

aquest és acceptable. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent 

assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de 

la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es 

considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es 

realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues 

peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels 

contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en 

cas contrari es rebutjarà. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control 

geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, 

en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben 

irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el 

control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el 

resultat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora 

de la zona d'influència de la soldadura. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B4F -  MATERIALS DE CERÀMICA PER A ESTRUCTURES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4F0-0L2M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Element prefabricat semiresistent format per motlles ceràmics amb dos o més canals 

a la cara superior, armats i formigonats, apte per a resistir les sol·licituds de 

càlcul un cop completat a l'obra.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes 

característiques uniformes i no s'admeten les rebaves, les discontinuitats en el 

formigonament,  les superfícies deteriorades, guerxaments, armadures visibles ni 

d'altres defectes que perjudiquinel seu comportament a l'obra o el seu aspecte 

exterior.  

El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.  

La cara superior de l'element ha de tenir una textura rugosa en tota la 

superfície.  
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Els acanalats han de tenir les dimensions necessàries per tal que es puguin 

complir les prescripcions relatives al recobriment de les armadures. 

Les superfícies de les peces ceràmiques en contacte amb el formigó han de ser 

estriades o ratllades. 

Les peces ceràmiques no han de tenir cap mena de fissura. 

L'amplària dels junts entre peces ha de ser constant.  

Cal declarar els següents valors d'acord amb UNE-EN 845-2:  

- Capacitat portant 

- Càrrega de flexió i deformació 

- Absorció a l'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Massa per unitat d'àrea de la llinda 

- Resistència al gel-desgel 

- Comportament tèrmic 

- Resistència al foc  

Les llindes de fàbrica de ram de paleta han de realitzar-se utilitzant formigó 

armat o pretesat, morter de ram de paleta i peces de ram de paleta encofrades 

estructurals o no estructurals seguint les diferents normatives que s'indica UNE-

EN 845-2 punt 4. 

Les llindes de fàbrica de ram de paleta l'armat ha d'estar protegit contra la 

corrosió.  

Les llindes aniran marcades o acompanyades de documentació amb la següent 

informació:  

- Número i data d'emissió de la norma UNE-EN 845-2 

- Nom o marca identificativa i direcció del fabricant o representant autoritzat 

del fabricant. 

- Un número de referència únic, nom o codis únics que identifiquin correctament el 

tipus de producte, fent referència a la descripció, designació i ús al que està 

destinat. 

- Ha d'estar convenientment marcat indicant les aplicacions del seu ús i, en el 

cas de llindes que han d'aguantar més d'una fulla de fàbrica de ram de paleta, 

caldrà indicar quina cara de la llinda aguanta la cara interna del mur i quina 

l'externa.  

Cal declarar la longitud, amplada i alçada de la llinda i, en cas de formes no 

rectangulars, cal aportar un dibuix de la configuració amb les dimensions. 

Cal declarar-se la massa i la massa per unitat d'àrea de la llinda. La desviació 

respecte el valor declarat no pot excedir el 5%. 

Cal que s'especifiqui la longitud de recolzament mínima requerida > 10mm.  

Toleràncies:  

- Llargària;  ±15 mm. 

- Amplada i alçària  ±5 mm. 

- Rectitud o arqueig: 0,5% de la longitud i màxim 10mm.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs i parets mitgeres:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

Els productes de la construcció han de portar en un lloc visible el marcatge CE de 

conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol.  

El símbol de marcat de conformitat CE ha de mostrar-se en el producte o en el seu 

embolcall, albarà, factura o documentació adjunta junt amb la següent informació:   

- Número de la norma UNE-EN 845-2 

- Nom o marca identificativa i direcció del fabricant o representant autoritzat 

del fabricant. 

- Un número de referència únic, nom o codis únics que identifiquin correctament el 

tipus de producte, fent referència a la descripció, designació i ús al que està 

destinat. 

- Ha d'anar marcat indicant les aplicacions del seu ús i, en el cas de llindes que 

han d'aguantar més d'una fulla de fàbrica de ram de paleta, caldrà indicar quina 

cara de la llinda aguanta la cara interna del mur i quina l'externa. 

- Els dos últims dígits de l'any que en que s'ha imprès el marcatge 

- Càrrega de flexió i la deformació establerta 

- Absorció d'aigua. 
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- Permeabilitat al vapor d'aigua. 

- Massa, massa per unitat d'àrea  

- Resistència al gel-desgel. 

- Especificació del material/revestiment d'acord amb annex C d'UNE-EN 845-2. 

- Comportament tèrmic. 

- Resistència al foc. 

- Tipus de llinda. 

- Llargària de recolzament mínima. 

- Llargària en mm. 

- Amplària i alçada en mm. 

- Configuració. 

- Si s'exigeix que les llindes de fàbrica de ram de paleta estiguin arrebossats 

- Si s'exigeix barrera antihumitat 

- On sigui pertinent, indicar els components de la llinda combinada que no es 

subministri com a parts del producte. 

- Informació sobre les característiques més dels requisits essencials  

Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta situats als 

extrems de manera que no tinguin contacte directe amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 845-2:2005 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de 

albañilería. Parte 2: Dinteles.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B4F -  MATERIALS DE CERÀMICA PER A ESTRUCTURES 
 
B4F0- -  LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4F0-0L2M. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Element prefabricat semiresistent format per motlles ceràmics amb dos o més canals 

a la cara superior, armats i formigonats, apte per a resistir les sol·licituds de 

càlcul un cop completat a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes 

característiques uniformes i no s'admeten les rebaves, les discontinuitats en el 

formigonament,  les superfícies deteriorades, guerxaments, armadures visibles ni 

d'altres defectes que perjudiquinel seu comportament a l'obra o el seu aspecte 

exterior. 

El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 

La cara superior de l'element ha de tenir una textura rugosa en tota la 

superfície. 

Els acanalats han de tenir les dimensions necessàries per tal que es puguin 

complir les prescripcions relatives al recobriment de les armadures. 

Les superfícies de les peces ceràmiques en contacte amb el formigó han de ser 

estriades o ratllades. 

Les peces ceràmiques no han de tenir cap mena de fissura. 

L'amplària dels junts entre peces ha de ser constant. 
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Cal declarar els següents valors d'acord amb UNE-EN 845-2: 

- Capacitat portant 

- Càrrega de flexió i deformació 

- Absorció a l'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Massa per unitat d'àrea de la llinda 

- Resistència al gel-desgel 

- Comportament tèrmic 

- Resistència al foc 

Les llindes de fàbrica de ram de paleta han de realitzar-se utilitzant formigó 

armat o pretesat, morter de ram de paleta i peces de ram de paleta encofrades 

estructurals o no estructurals seguint les diferents normatives que s'indica UNE-

EN 845-2 punt 4. 

Les llindes de fàbrica de ram de paleta l'armat ha d'estar protegit contra la 

corrosió. 

Les llindes aniran marcades o acompanyades de documentació amb la següent 

informació: 

- Número i data d'emissió de la norma UNE-EN 845-2 

- Nom o marca identificativa i direcció del fabricant o representant autoritzat 

del fabricant. 

- Un número de referència únic, nom o codis únics que identifiquin correctament el 

tipus de producte, fent referència a la descripció, designació i ús al que està 

destinat. 

- Ha d'estar convenientment marcat indicant les aplicacions del seu ús i, en el 

cas de llindes que han d'aguantar més d'una fulla de fàbrica de ram de paleta, 

caldrà indicar quina cara de la llinda aguanta la cara interna del mur i quina 

l'externa. 

Cal declarar la longitud, amplada i alçada de la llinda i, en cas de formes no 

rectangulars, cal aportar un dibuix de la configuració amb les dimensions. 

Cal declarar-se la massa i la massa per unitat d'àrea de la llinda. La desviació 

respecte el valor declarat no pot excedir el 5%. 

Cal que s'especifiqui la longitud de recolzament mínima requerida > 10mm. 

Toleràncies: 

- Llargària;  ±15 mm. 

- Amplada i alçària  ±5 mm. 

- Rectitud o arqueig: 0,5% de la longitud i màxim 10mm. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a murs i parets mitgeres:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

- Productes per a murs i parets mitgeres:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

Els productes de la construcció han de portar en un lloc visible el marcatge CE de 

conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 

El símbol de marcat de conformitat CE ha de mostrar-se en el producte o en el seu 

embolcall, albarà, factura o documentació adjunta junt amb la següent informació: 

- Número de la norma UNE-EN 845-2 

- Nom o marca identificativa i direcció del fabricant o representant autoritzat 

del fabricant. 

- Un número de referència únic, nom o codis únics que identifiquin correctament el 

tipus de producte, fent referència a la descripció, designació i ús al que està 

destinat. 

- Ha d'anar marcat indicant les aplicacions del seu ús i, en el cas de llindes que 

han d'aguantar més d'una fulla de fàbrica de ram de paleta, caldrà indicar quina 

cara de la llinda aguanta la cara interna del mur i quina l'externa. 

- Els dos últims dígits de l'any que en que s'ha imprès el marcatge 

- Càrrega de flexió i la deformació establerta 

- Absorció d'aigua. 

- Permeabilitat al vapor d'aigua. 

- Massa, massa per unitat d'àrea  

- Resistència al gel-desgel. 

- Especificació del material/revestiment d'acord amb annex C d'UNE-EN 845-2. 
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- Comportament tèrmic. 

- Resistència al foc. 

- Tipus de llinda. 

- Llargària de recolzament mínima. 

- Llargària en mm. 

- Amplària i alçada en mm. 

- Configuració. 

- Si s'exigeix que les llindes de fàbrica de ram de paleta estiguin arrebossats 

- Si s'exigeix barrera antihumitat 

- On sigui pertinent, indicar els components de la llinda combinada que no es 

subministri com a parts del producte. 

- Informació sobre les característiques més dels requisits essencials 

Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta situats als 

extrems de manera que no tinguin contacte directe amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 845-2:2005 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de 

albañilería. Parte 2: Dinteles. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B55 -  CLARABOIES 
 
B553 -  CLARABOIES RECTANGULARS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B553Z1E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Element prefabricat format per un component transparent o translúcid, per al 

tancament de forats en cobertes amb o sense sòcol prefabricat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Claraboia fixa d'una o dues làmines de metacrilat  

- Claraboia fixa amb làmina cel·lular de metacrilat  

- Claraboia practicable d'una làmina cel·lular de metacrilat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser estanca.  

No han de tenir cap defecte que afecti la qualitat o el funcionament de la 

claraboia.  

Per a les que son amb sòcol, les fixacions entre la cúpula i el sòcol han de 

portar incorporades bandes o volanderes elàstiques de gruix >= 5 mm.  

Alçària de la claraboia:  >= 10 cm  

Alçària del sòcol:  >= 15 cm  

Transmissió de la llum:  

+-----------------------------------------------------+ 

¦            ¦        Component de la claraboia       ¦ 

¦            ¦----------------------------------------¦ 

¦            ¦Una o dues làmines ¦Una làmina cel·lular¦ 

¦            ¦  de metacrilat    ¦   de metacrilat    ¦ 

¦------------¦-------------------¦--------------------¦ 

¦Color òpal  ¦     >= 50%        ¦      >= 30%        ¦ 
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¦Color gel   ¦     >= 80%        ¦      >= 50%        ¦ 

¦Transparent ¦     >= 90%        ¦      >= 85%        ¦ 

+-----------------------------------------------------+  

Índex de refracció ND 20 (DIN 53491 06.55):  <= 1,492  

Pes específic:  11,8  11,9 kN/m3  

Resistència a l'impacte (DIN 53453 05.75):  >= 2 cm N/mm2  

Duresa Brinell 5/50/10 (DIN 53456):  >= 200 N/mm2  

Calor específica:  >= 1465 J/kg K  

Temperatura d'estovament (DIN 57302):  

- Claraboia circular:  >= 115°C 

- Claraboia quadrada o rectangular:  >= 80°C  

Característiques mecàniques:  

+--------------------------------------------------------------------+ 

¦                            ¦     Component de la claraboia         ¦ 

¦                            ¦---------------------------------------¦ 

¦                            ¦Una o dues làmines¦Una làmina cel·lular¦ 

¦                            ¦   de metacrilat  ¦   de metacrilat    ¦ 

¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 

¦Resistència a la tracció    ¦                  ¦                    ¦ 

¦(DIN 53455) (N/mm2)         ¦                  ¦                    ¦ 

¦      A - 90°C              ¦        -         ¦       >= 110       ¦ 

¦      A - 40°C              ¦     >= 95        ¦          -         ¦ 

¦      A + 20°C              ¦     >= 80        ¦       >= 80        ¦ 

¦      A + 70°C              ¦     >= 35        ¦       >= 40        ¦ 

¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 

¦Resistència a la flexió     ¦                  ¦                    ¦ 

¦(DIN 53452) (N/mm2)         ¦     >= 110       ¦       >= 135       ¦ 

¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 

¦Resistència a la compressió ¦                  ¦                    ¦ 

¦(DIN 53454) (N/mm2)         ¦     >= 100       ¦       >= 140       ¦ 

¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 

¦Mòdul d'elasticitat         ¦                  ¦                    ¦ 

¦(DIN 53371) (N/mm2)         ¦     >= 3000      ¦       >= 3300      ¦ 

+--------------------------------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- Sobre les dimensions nominals:  ± 0,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i sobre superfícies planes 

i anivellades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada claraboia i a cada albarà de lliurament hi han de figurar les dades 

següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Dimensions i d'altres característiques de subministrament  

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un 

espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les 

propietats següents:  

- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  

- Factor solar  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  
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 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc 

exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 

o Classe: F:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre resistència al foc, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc, sobre 

comportament al foc exterior, sobre resistència al foc ni sobre substàncies 

perilloses, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 

o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 

clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 

la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc 

exterior de Nivell o Classe: qualsevol, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 

o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa 

clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 

la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Un cop assolida la conformitat segons els requisits establerts a l'annex, 

l'organisme de certificació ha d'emetre un certificat de conformitat que autoritzi 

al fabricant a fixar el marcatge (nomes per productes sota el sistema 1). A més el 

fabricant ha d'elaborar , presentar i conservar una declaració de conformitat que 

l'autoritza a estampar el marcatge CE. En el punt ZA.2.2 de l'annex ZA de l'UNE EN 

1873 especifica que ha d'incloure la declaració i el certificat segons el sistema 

d'avaluació que correspongui.  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 

93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 

documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Codi d'identificació del organisme de certificació (només per productes amb 

sistema de verificació 1)  

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Numero del certificat de conformitat CE (nomes per productes amb sistema 1)  

- Referència a la norma europea EN 1873  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la 

següent manera:  

- Resistència a càrrega ascendent (no s'aplica a lluernaris sense vora) 

- Resistència a càrrega descendent (no s'aplica a lluernaris sense vora) 

- Reacció al foc 

- Comportament front al foc (no s'aplica a lluernaris sense vora)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Abans de començar l'obra o si varia el subministrament, s'han de demanar al 

contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 

plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat (En cas de no presentar aquests 

resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, s'han de 

realitzar aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista):  

- Transmissió de la llum  

- Índex de refracció (DIN 53491 06.55)  

- Pes especific  

- Duresa Brinell (DIN 53456)  

- Calor especifica  

- Temperatura d'estovament (DIN 57302)  

- Resistència a la tracció (DIN 53455 08.81)  

- Resistència a la flexió (DIN 53452 04.77)  

- Resistència a la compressió  

- Resistència a l'impacte (DIN 53453 05.75)  

- Mòdul d'elasticitat (DIN 53371)  

- S'han de comprovar les caracteristiques geomètriques sobre 5 claraboies de cada 

partida que arribi a l'obra.  
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En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment 

reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de 

control de recepció.  

En cas de disposar de marcatge CE s'ha de fer seguint el sistema de verificació 

que correspongui, segons el seu ús i el nivell o classe corresponent, tal com 

consta en l'annex ZA de l'UNE-EN 14509.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a 

càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, 

acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 

satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B56 -  MATERIALS PER A LLUERNES I COBERTES ENVIDRADES 
 
B56Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A LLUERNES I COBERTES ENVIDRADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfils de policarbonat per a tancament d'alvèols de plaques i part proporcional 

d'elements auxiliars de fixació.  

PERFILS:  

La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha 

previst a la DT.  

Ha de tenir un tractament per l'absorció de la radiació ultraviolada, realitzat 

per coextrusió, que asseguri la homogeneïtat de la placa.  

Han de ser translúcides.  

La coloració ha d'estar feta en massa i ha de ser uniforme i estable.  

Les cares han de ser llises i no han de tenir defectes superficials com és ara 

fissures, cavitats, fibres lliures, bonys o porositats.  

Les arestes han de ser rectes i escairades.  

Massa:  >= 1700 g/m2  

Conductivitat tèrmica:  <= 3,6 W/m2 K 

Dilatació tèrmica:  <= 0,065 mm/m °C  

Coeficient de transmissió lluminosa:  >= 75% 

Absorció d'aigua 24 h (UNE 53028):  <= 10 mg 

Reacció al foc (UNE-EN 13501-1):  CFL-s2  

Mòdul elasticitat:  >= 2100 N/mm2 

Resistència a l'estirament:  >= 55 N/mm2 

Radi mínim de curvatura:  >= 1500 N/mm2  

Toleràncies:  

- Llargària:  ± 5 mm  

- Amplària nominal:  ± 10 mm  

- Gruix:  ± 0,4 mm 

- Escairat:  ± 1°  

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ:  

El material i les característiques de l'element (qualitat, dimensions, forma, 

etc.), han de ser adequats per a la seva funció i no han de fer disminuir les 

característiques pròpies del lluernari col·locat.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PERFILS:  

Subministrament: Empaquetats, separats per llargàries, en funció de les mides del 
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lluernari.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ:  

Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les 

característiques de l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté.  

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 

característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PERFILS:  

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ:  

Unitat formada pel conjunt d'elements de fixació necessaris per a col·locar un m2 

de lluernari amb placa de policarbonat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZZJTNT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.  

S'han considerat els elements següents:  

- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer 

galvanitzat per ancoratge  

- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la 

solera de coberta  

- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o 

per a fixació de taulonet de suport de carener  

- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat 

obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés continu de galvanitzat en 

calent, amb un forat de 105x105 mm  

- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, 

composta per un tub soldat a una base de 40x40 cm  

- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa 

d'acer de 0,8 mm de gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat per a 

ancoratge  

- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i 

goma  

- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa 

de plom plisat  

- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula  

- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm 

de gruix soldada a una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat  

PEÇA DE PLANXA:  

El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el 

tram de la planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret.  

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 

superfície.  
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Les arestes han de ser rectes i escairades.  

El gruix de la planxa ha de ser constant.  

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no 

ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  

No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.  

Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5  

PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:  

Toleràncies:  

- Desenvolupament:  ± 3 mm  

- Llargària nominal: + 3%, - 0%  

- Gruix:  ± 0,1 mm  

TUB D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.  

Gruix del tub:  >= 0,6 mm  

Gruix de la platina:  >= 1 mm  

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2  

ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:  

L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre 

els elements.  

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2  

PAPER KRAFT:  

Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre 

l'envà i la solera.  

Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2  

Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5%  

Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3  

Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2  

Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110  

Toleràncies:  

- Gramatge:  ± 4%  

- Contingut d'humitat:  ± 1%  

- Resistència a l'esqueixament:  - 15%  

CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.  

L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.  

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2  

Característiques del junt:  

+------------------------------------------------------------+ 

¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 

¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 

¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 

¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 

¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 

¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 

¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:  

El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació 

uniformement distribuïts.  

Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil 

de coberta.  

El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte 

recolçament sobre l'element de suport.  

Amplària de la vessant de plom:  120 mm  

Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m  

GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:  

La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per 

l'altre fixar-se al suport.  

Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.  

Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.  
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REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:  

La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.  

El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 1%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PECES D'ACER:  

Subministrament: Empaquetades.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense 

contacte amb el terra.  

PAPER KRAFT:  

Subministrament: En rotlles.  

Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los 

recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y 

acero.  

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  

PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6B -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6B0-1BTM,B6B1-0KK7,B6B1-0KK3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua 

per a suport de tancaments de cartó-guix.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que 

els siguin pròpies.  

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  

El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i 

no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector 

ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o 

EN 10327):  

- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 

- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 

- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100  

El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària 

nominal 

Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix 

laminat han de designar-se de la següent manera:  

- L'expressió "perfilería metálica" 

- Referència a la norma EN 14195 
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- La descripció específica del fabricant 

- La classe de recobriment de protecció 

- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en 

l'ordre següent:  

- Dimensions de la secció transversal 

- Gruix 

- Llargària  

Toleràncies:  

- Llargària del perfil (L):  

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 

- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 

- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm  

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 

- Amplària de l'ala:  

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 

- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm  

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 

- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 

- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una 

superfície plana l'extrem no travat del perfil)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva 

rectitud.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte 

amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 

laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de 

yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent 

informació com a mínim:  

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat 

anteriorment 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de 

la Comissió 96/603/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
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Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 

el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i 

característiques geomètriques.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 

comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent 

que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant 

que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 

resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Gruix del recobriment 

- Adherència del galvanitzat 

- Rectitud dels perfils. 

- Gruix de la planxa.  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a 

càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, 

acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 

satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6B -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
B6B1 -  PERFILS METÀL·LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
B6B1- -  PERFIL DE PLANXA D'ACER PER A TANCAMENTS I DIVISORIES DE GUIX LAMINAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6B1-0KK7,B6B1-0KK3. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua 

per a suport de tancaments de cartó-guix. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que 

els siguin pròpies. 
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Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i 

no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector 

ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o 

EN 10327): 

- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 

- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 

- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100 

El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària 

nominal 

Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix 

laminat han de designar-se de la següent manera: 

- L'expressió "perfilería metálica" 

- Referència a la norma EN 14195 

- La descripció específica del fabricant 

- La classe de recobriment de protecció 

- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en 

l'ordre següent: 

     - Dimensions de la secció transversal 

     - Gruix 

     - Llargària 

Toleràncies: 

- Llargària del perfil (L): 

     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 

     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 

     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 

- Amplària de l'ala: 

     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 

     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm 

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 

- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 

- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una 

superfície plana l'extrem no travat del perfil) 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva 

rectitud. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte 

amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 

laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de 

yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent 

informació com a mínim: 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat 

anteriorment 
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- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

1328/1995, de 28 de juliol 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de 

la Comissió 96/603/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de 

la Comissió 96/603/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 

el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i 

característiques geomètriques. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 

comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent 

que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant 

que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 

resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Gruix del recobriment 

     - Adherència del galvanitzat 

     - Rectitud dels perfils. 

     - Gruix de la planxa. 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a 

càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, 

acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 

satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 

FONOABSORBENTS 
 
B7C7 -  LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C76DA0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmina de material termoplàstic obtinguda per polimerització directa d'etilè i 

escumants, extrussió i expansió realitzades al forn.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Làmina de polietilè expandit no reticulat  

- Làmina de polietilè expandit reticulat, obtinguda per extrussió contínua i 

posteriorment expansionada en un forn afegint-hi escumants, i es realitza la 

reticulació  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir una coloració uniforme i sense materials estranys.  

No ha d'afavorir el desenvolupament de bactèries (ISO 846).  

La làmina de polietilè expandit no reticulat, ha de ser impermeable a l'aigua.  

Característiques dimensionals i tèrmiques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Polietilè expandit ¦Amplària ¦ Densitat  ¦Conductivitat tèrmica  ¦ 

¦                   ¦  (m)    ¦ (kg/m3)   ¦         (W/m K)       ¦ 

¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦ 

¦No reticulat       ¦ >= 1,2  ¦  30-60    ¦  <=0,065 (a 20°C      ¦ 

¦                   ¦         ¦           ¦    DIN 52612)         ¦ 

¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦ 

¦Reticulat          ¦ >= 1,5  ¦aprox.33   ¦    <=0,042            ¦ 

¦                   ¦         ¦DIN 53420) ¦                       ¦ 

+-----------------------------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,5 mm  

POLIETILÈ EXPANDIT NO RETICULAT:  

Permeabilitat al vapor d'aigua en 24 h (DIN 53122):  <= 2 g/m2  

POLIETILÈ EXPANDIT RETICULAT:  

Resistència a l'esqueixament (DIN 53575):  

- Longitudinal:  >= 11 N/cm 

- Transversal:  >= 12 N/cm  

Resistència a la tracció (ISO 1978):  

- Longitudinal:  >= 0,24 N/mm2 

- Transversal:  >= 0,22 N/mm2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Subministrament: En rotlles de llargaria >= 50 m. En les làmines de polietilè 

expandit reticulat, s'admet dues soldadures per rotlle.  

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta, protegides 

de les pluges i les humitats i també contra les flames i d'altres fonts de calor.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un 

espai habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a 

la difusió del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord 

amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
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- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 

FONOABSORBENTS 
 
B7C9 -  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de 

roca, escòria o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, 

pannells o planxes.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de 

ser planes i paral·leles i els angles rectes.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas:  

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  

- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 

- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m  

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a 

suportar el doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.  

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell 

declarat pel fabricant 

- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant  

- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):  

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 

- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor 

declarat pel fabricant 

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant  

- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant  

- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits 

de les toleràncies del gruix en funció de la classe declarada  

- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 

- T7:  0 ; +10% o + 2 mm  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 

d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  
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- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 

- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  

- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la categoria:  

- T1:  - 5% o 5 mm 

- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 

- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 

- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 

- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 

- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm  

Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 

13162.  

FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:  

Permeabilitat al vapor d'aigua:  

- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 

- Placa:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes 

i embalat en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.  

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, 

protegits de les pluges i les humitats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de 

forma clara i ben visible, les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Identificació del fabricant  

- Data de fabricació  

- Identificació del torn i del lloc de fabricació  

- Classificació segons la reacció al foc  

- Resistència tèrmica  

- Conductivitat tèrmica  

- Gruix nominal  

- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Llargària i amplària nominals  

- Tipus de revestiment, en el seu cas  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un 

espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les 

propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord 

amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
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sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 

o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 

assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 

conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 

o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 

clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 

la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 

o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa 

clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 

la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels 

valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 

el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 

comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys 

en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els 

assaigs d'identificació següents:  

- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)  

- Densitat (UNE-EN 1602)  

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)  

- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 

característiques geomètriques següents (UNE 92209)  

- Amplària  

- Llargària  

- Gruix  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades 

i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es 

garanteixin les condicions exigides.  
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Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En 

cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més 

del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle 

corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si 

continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 

FONOABSORBENTS 
 
B7CP -  PLAFONS ABSORBENTS PER A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Panell absorbent prefabricat de planxa perforada amb llana de roca a l'interior 

fonoabsorbent.  

CONDICIONS GENERALS:  

La cara vista ha de ser plana, sense pols, eflorescències ni d'altres defectes.  

Els angles i les arestes han de ser rectes.  

El material aïllant acústic ha de ser incombustible.  

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.  

Coeficient d'absorció acústica de les plaques fonoabsorbents:  

+-----------------------------------------------------------------------+ 

¦Freqüència (Hz)   ¦  125   ¦  250   ¦  500   ¦ 1000   ¦ 2000   ¦ 4000  ¦ 

¦------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦-------¦ 

¦   Coeficient     ¦>= 0,20 ¦>= 0,35 ¦>= 0,50 ¦>= 0,60 ¦>= 0,70 ¦>=0,60 ¦ 

¦absorció acústica ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 

+-----------------------------------------------------------------------+  

El gruix de la xapa no serà menor de 0,3 mm de gruix.  

Les perforacions estaran repartides uniformement per tota la superfície.  

Toleràncies:  

- Planor:  ± 1 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm  

- Angles. Variacions cotg:  <= 1/500  

- Llargària:  ± 1/1000%  

- Amplària:  ± 1/1000%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Dimensions i tipus de placa 

- Distintius de qualitat, si en té  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un 

espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les 

propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  



 

 

www.s3e.cat                    118 

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 

FONOABSORBENTS 
 
B7CZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres 

imperfeccions.  

La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials 

foradats i massissos.  

Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades per al tipus de 

suport i la placa que cal fixar.  

El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors 

de resistència a l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat dimensional.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats.  

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7D2 -  MORTERS IGNÍFUGS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Morter per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i tancaments.  

S'han considerat els materials següents:  

- Morter de ciment i perlita amb vermiculita.  

- Morter de llana de roca i ciment  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Mescla preparada. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua en les 

proporcions adequades, per a formar el morter. Pot portar additius incorporats.  

El morter pastat, no ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

En la mescla subministrada en sacs, del procés de pastat n'ha de resultar una 

barreja homogènia i sense segregacions, la quantitat d'aigua ha de ser 

l'especificada pel fabricant.  

MORTER DE PERLITA I VERMICULITA:  

Granulometria:  
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- Perlita:  0 - 3 mm 

- Vermiculita:  2 - 6 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb 

el terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un 

espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les 

propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

En el sac han de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pes net o volum  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7D6- -  MORTER IGNÍFUG 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7D6-0IQK. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Morter per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i tancaments. 

S'han considerat els materials següents: 

- Morter de ciment i perlita amb vermiculita. 

- Morter de llana de roca i ciment 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Mescla preparada. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua en les 

proporcions adequades, per a formar el morter. Pot portar additius incorporats. 

El morter pastat, no ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En la mescla subministrada en sacs, del procés de pastat n'ha de resultar una 

barreja homogènia i sense segregacions, la quantitat d'aigua ha de ser 

l'especificada pel fabricant. 

MORTER DE PERLITA I VERMICULITA: 

Granulometria: 

- Perlita:  0 - 3 mm 

- Vermiculita:  2 - 6 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb 

el terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un 

espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les 

propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

En el sac han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net o volum 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Imprimació de resines termoplàstiques  

- Abraçadora amb material intumescent  

- Coixinets intumescents  

- Escuma  

- Pasta de morter sec per a junt de plaques de silicat càlcic  

El fabricant ha de garantir la classificació respecte a la reacció al foc 

(Euroclasses) en funció dels paràmetres especificats.  

IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  

Ha de ser impermeable a l'aigua i a l'oli.  

Pes específic:  14 kN/m3  

Temps d'assecatge (20ºC i 65% humitat relativa):  12 hores  

ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:  

Les abraçadores poden ser dels següents tipus:  

- Dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent 

- Anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent  

COIXINETS INTUMESCENTS:  

No han d'estar trencats ni deteriorats.  

ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:  

Consistència:  Estructura cel·lular fina, aprox. 70% cèl·lules tancades 

Temperatura d'aplicació:  5ºC a 30ºC 

Enduriment inicial:  6 a 10 minuts 

Retracció (1dia):  0-1% 
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Retracció (5dies):  0,5-1,5%  

PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  

Temperatura d'aplicació:  >5ºC 

Densitat:  Aprox. 900 kg/m3  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  

Ha de portar impreses les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Color  

- Instruccions d'ús  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

Emmagatzematge: En envasos tancats a temperatura ambient, protegit de les gelades.  

ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:  

Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.  

Emmagatzematge: Protegit de la intempèrie.  

COIXINETS INTUMESCENTS:  

Ha de portar impreses les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Pes net o volum del producte  

ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:  

Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.  

Ha de portar impreses les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Color  

- Instruccions d'ús  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

Emmagatzematge: En envasos d'alumini, protegit de la intempèrie.  

PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:  

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi 

d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials.  

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva 

aplicació.  

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie i de la humitat.  

Ha de portar impreses les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Instruccions d'ús  

- Pes net o volum del producte  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT, COIXINETS INTUMESCENTS, ESCUMA SEGELLANT:  

Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.  

IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES, PASTA DE MORTER SEC PER A JUNT DE PLAQUES 

DE SILICAT CÀLCIC:  

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
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B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J1- -  CINTA PER A JUNTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J1-0SL0. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de 

junts i segellats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de 

cartó-guix 

- Emprimació prèvia per a segellats 

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Amplària:  >= 5 cm 

Estabilitat dimensional de la cinta de paper: 

- Amplària:  < 0,4% 

- Llargària:   <2,5% 

Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CINTA: 

Subministrament: En rotlles de diferents mides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin 

les seves característiques. 

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 

¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 

¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 

¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 

¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 

¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions. 

-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions. 

     - Sistema 4: Declaració de prestacions 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 

l'etiqueta, embalatge o documentació comercial. 

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J5 -  SEGELLANTS 
 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE 

GUIX LAMINAT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de 

la Comissió 96/603/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 

l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.  

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de 

qualitat corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes 

al plec. 

- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de 

subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-

0-1) 

     - Assaig de penetració 

     - Assaig de fluència 

     - Assaig d'adherència 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es 

realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA 
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ASFÀLTICA: 

No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de 

control de fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al 

plec. 

En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es 

repetirà el mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament 

quan els dos nous resultats compleixin les especificacions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J6- -  MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J6-0GSL. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen 

per a tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida 

l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat 

permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines 

epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb 

additius i càrregues d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers 

acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil 

d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i 

càrregues de plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums 

asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb 

elastòmers i càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de 

cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la 

seva aplicació amb pistola. 

Característiques físiques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
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¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 

+-----------------------------------------------------------------+ 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es 

converteix en una massa consistent i elàstica. 

Base:  Cautxú-silicona 

Allargament fins al trencament: 

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400% 

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un 

material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base:  Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es 

converteix en una massa consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 

MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es 

converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

Base:  Polímers acrílics 

MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es 

converteix en una pasta tixotròpica elàstica. 

Base:  Cautxú-butil 

MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i 

manté l'interior plàstic. 

Base:  Oleo-resines 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, 

ha de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva 

aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la 

seva preparació. 

Base:  Cautxú-asfalt 

Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 

MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C:  78% 
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ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 

Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2 

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva 

aplicació. 

Classificació dels materials: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 

¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 

¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 

¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 

¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 

¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 

¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 

¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 

¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-

RESINES O ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 

hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 

35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. 

Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 

hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi 

d'assegurar-ne la compatibilitat dels materials. 

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE 

GUIX LAMINAT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de 

la Comissió 96/603/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de 

la Comissió 96/603/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 

l'etiqueta, embalatge o documentació comercial. 

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7JZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de 
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junts i segellats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de 

cartó-guix 

- Emprimació prèvia per a segellats  

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material 

segellador.  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fluir i anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de 

l'assecatge.  

CINTA DE CAUTXÚ CRU:  

Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts 

en sistemes d'impermeabilització amb membranes.  

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Amplària:  >= 5 cm  

Estabilitat dimensional de la cinta de paper:  

- Amplària:  < 0,4% 

- Llargària:   <2,5%  

Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CINTA:  

Subministrament: En rotlles de diferents mides.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin 

les seves característiques.  

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  

Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Limitacions de temperatura 

- Toxicitat i inflamabilitat  

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, 

en lloc sec. S'ha de protegir de les gelades.  

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 

¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 

¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 

¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 

¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 

¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+  

   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 

l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B81 -  MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
B811 -  MORTERS PER A ARREBOSSATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B811-1ZZ2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de 

vegades, d'adicions o additius per a realitzar revestiments continus exteriors o 

interiors.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials. 

- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en 

estat endurit i sec, que és <= 1300 kg/m3 

- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment 

acolorits. 

- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una 

capa que compleix les mateixes funcions que un sistema multicapa utilitzat en 

exteriors i usualment és de color. Aquests morters es poden fabricar amb àrids 

normals i/o lleugers. 

- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que 

s'utilitza per murs de fàbrica humits que contenen sals solubles en aigua. 

Aquests morters tenen una porositat i una permeabilitat al vapor d'aigua 

elevades , així com una reduïda absorció de l'aigua per capil·laritat. 

- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats 

específiques d'aïllament tèrmic.  

CONDICIONS GENERALS:  

Característiques del morter fresc:  

- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9 

- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos.  

Característiques del morter endurit:  

- Densitat aparent en sec: EN 1015-10 

- Resistència a compressió: EN 1015-11 

- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12 

- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21 

- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18 

- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18 

- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: 

EN1015-21 

- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19 

- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745 

- Reacció davant del foc:  

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 

13501-1  
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- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 

(resistència als cicles de gel/desgel) i per a la resta de morters d'acord amb 

les disposicions vàlides en el lloc previst d'utilització.  

Propietats del morter endurit:  

- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):  

- S I:  0,4 a 2,5 N/mm2 

- S II: .1,5 a 5,0 N/mm2 

- CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2 

- CS IV:  >=6N/mm2  

- Absorció d'aigua per capil·laritat (W):  

- W 0: No especificat 

- W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5 

- W2:  c<=0,20 kg/m2 min0,5  

- Conductivitat tèrmica (T):  

- T1: <= 0,1 W/m K  

- T2: <= 0,2 W/ m K  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe 

amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 

condicions inicials.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: 

Morteros para revoco y enlucido.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un 

espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les 

propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant 

- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE 

- Referència a la norma UNE-EN 998-1 

- Reacció al foc 

- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i 

permeabilitat a l'aigua després de cicles climàtics de condicionament per 

morters OC 

- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC. 

- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T 

- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) 

per a morters OC  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat 

de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, 

incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-

11).  
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En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 

garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 

especificacions de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B81 -  MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
B811 -  MORTERS PER A ARREBOSSATS 
 
B811- -  MORTER PER A ARREBOSSAT I LLISCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B811-1ZZ2. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de 

vegades, d'addicions o additius per a realitzar revestiments continus exteriors o 

interiors. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials. 

- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en 

estat endurit i sec, que és <= 1300 kg/m3 

- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment 

acolorits. 

- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una 

capa que compleix les mateixes funcions que un sistema multicapa utilitzat en 

exteriors i usualment és de color. Aquests morters es poden fabricar amb àrids 

normals i/o lleugers. 

- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que 

s'utilitza per murs de fàbrica humits que contenen sals solubles en aigua. Aquests 

morters tenen una porositat i una permeabilitat al vapor d'aigua elevades , així 

com una reduïda absorció de l'aigua per capil·laritat. 

- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats 

específiques d'aïllament tèrmic. 

CONDICIONS GENERALS: 

Característiques del morter fresc: 

- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9 

- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos. 

Característiques del morter endurit: 

- Densitat aparent en sec: EN 1015-10 

- Resistència a compressió: EN 1015-11 

- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12 

- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21 

- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18 

- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18 

- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: 

EN1015-21 

- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19 

- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745 
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- Reacció davant del foc: 

     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 

13501-1 

- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 

(resistència als cicles de gel/desgel) i per a la resta de morters d'acord amb les 

disposicions vàlides en el lloc previst d'utilització. 

Propietats del morter endurit: 

- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS): 

     - S I:  0,4 a 2,5 N/mm2 

     - S II: .1,5 a 5,0 N/mm2 

     - CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2 

     - CS IV:  >=6N/mm2 

- Absorció d'aigua per capil·laritat (W): 

     - W 0: No especificat 

     - W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5 

     - W2:  c<=0,20 kg/m2 min0,5 

- Conductivitat tèrmica (T): 

     - T1: <= 0,1 W/m K 

     - T2: <= 0,2 W/ m K 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe 

amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 

condicions inicials. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: 

Morteros para revoco y enlucido. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un 

espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les 

propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant 

- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE 

- Referència a la norma UNE-EN 998-1 

- Reacció al foc 

- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i 

permeabilitat a l'aigua després de cicles climàtics de condicionament per morters 

OC 

- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC. 

- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T 

- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) 

per a morters OC 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 
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 - Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

- Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat 

de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, 

incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 

garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 

especificacions de projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B83 -  MATERIALS PER A APLACATS 
 
B83B- -  PERFILS DE PLANXA PER A APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B83B-0XKR. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials auxiliars per a aplacats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària 

- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils 

verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges 

regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions 

mecàniques per a obra de fàbrica 

PERFILERIA: 

Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de 

forma, que els siguin pròpies. 

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de 

tenir els forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament. 

El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i 

no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector 

ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o 

EN 10327): 

- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 

- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 

- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100 

El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària 

nominal 

Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix 

laminat han de designar-se de la següent manera: 

- L'expressió "perfilería metálica" 

- Referència a la norma EN 14195 

- La descripció específica del fabricant 

- La classe de recobriment de protecció 
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- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en 

l'ordre següent: 

     - Dimensions de la secció transversal 

     - Gruix 

     - Llargària 

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent 

informació com a mínim: 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat 

anteriorment 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

1328/1995, de 28 de juliol 

Toleràncies: 

- Llargària del perfil (L): 

     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 

     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 

     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 

- Amplària de l'ala: 

     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 

     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm 

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 

- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 

- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una 

superfície plana l'extrem no travat del perfil) 

Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm 

ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 

Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i 

fixacions mecàniques. 

Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm 

i 1,6 mm de gruix. 

Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions 

per fixar els perfils verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra 

de fàbrica de l'edifici. Les perforacions han de ser colises, per tal de regular 

la posició dels perfils i els suports. 

La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions 

mecàniques adaptats al tamany de les safates, per tal de reforçar-les 

horitzontament. 

Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues 

previstes a la DT. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PERFILERIA: 

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

+---------------------------------------------------------------------------------

+ 

¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema 

¦ 

¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------

¦ 

¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   

¦ 

¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------

¦ 

¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    

¦ 

¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------

¦ 

¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    

¦ 

¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         



 

 

www.s3e.cat                    135 

¦ 

+---------------------------------------------------------------------------------

+ 

- Sistema 3: Declaració de prestacions 

- Sistema 4: Declaració de prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha 

d'estampar sobre la perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre 

l'etiqueta, l'embalatge, o la documentació comercial que acompanya al producte) i 

ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la 

següent manera: 

     - Resistència a flexió, valor declarat 

     - Reacció al foc, Classe 

     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que 

sigui aplicable 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

GANXO, PLATINA I PERFILERIA: 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 

m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PERFILERIA: 

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 

laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de 

yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B83 -  MATERIALS PER A APLACATS 
 
B83Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials auxiliars per a aplacats.  

S'han considerat els elements següents:  

- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  

- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats  

- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària  

- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils 

verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, 

ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, i 

fixacions mecàniques per a obra de fàbrica  

PERFILERIA:  

Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de 

forma, que els siguin pròpies.  

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de 

tenir els forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament.  

El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i 
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no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector 

ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o 

EN 10327):  

- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 

- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 

- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100  

El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària 

nominal 

Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix 

laminat han de designar-se de la següent manera:  

- L'expressió "perfilería metálica" 

- Referència a la norma EN 14195 

- La descripció específica del fabricant 

- La classe de recobriment de protecció 

- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en 

l'ordre següent:  

- Dimensions de la secció transversal 

- Gruix 

- Llargària  

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent 

informació com a mínim:  

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat 

anteriorment 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

Toleràncies:  

- Llargària del perfil (L):  

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 

- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 

- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm  

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 

- Amplària de l'ala:  

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 

- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm  

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 

- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 

- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una 

superfície plana l'extrem no travat del perfil)  

Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm  

GANXO D'ACER GALVANITZAT:  

La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La 

part davantera ha de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat.  

Diàmetre:  >= 0,5 cm  

Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm  

PLATINA:  

La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser 

rectes. 

La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats 

resultants doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que 

n'asseguri l'ancoratge.  

Límit elàstic de l'acer:  420 N/mm2  

Llargària:  >= 7 cm  

Gruix:  >= 0,3 cm  

Alçària:  >= 2,5 cm  

Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm  

ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:  

Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i 

fixacions mecàniques.  

Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm 

i 1,6 mm de gruix.  

Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions 

per fixar els perfils verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra 

de fàbrica de l'edifici. Les perforacions han de ser colises, per tal de regular 

la posició dels perfils i els suports.  

La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions 

mecàniques adaptats al tamany de les safates, per tal de reforçar-les 
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horitzontament.  

Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues 

previstes a la DT.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PERFILERIA:  

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

+---------------------------------------------------------------------------------

+ 

¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema 

¦ 

¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------

¦ 

¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   

¦ 

¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------

¦ 

¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    

¦ 

¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------

¦ 

¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    

¦ 

¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         

¦ 

+---------------------------------------------------------------------------------

+ 

- Sistema 3: Declaració de prestacions 

- Sistema 4: Declaració de prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha 

d'estampar sobre la perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre 

l'etiqueta, l'embalatge, o la documentació comercial que acompanya al producte) i 

ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la 

següent manera: 

     - Resistència a flexió, valor declarat 

     - Reacció al foc, Classe 

     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que 

sigui aplicable  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

GANXO I PLATINA:  

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

GANXO, PLATINA I PERFILERIA:  

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:  

m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PERFILERIA:  

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 

laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de 

yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
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GANXO I PLATINA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B84Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de 

les peces del cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de 

l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils 

perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan 

regulades per la norma UNE-EN 13964.  

Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la 

corresponent Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.  

L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que 

suportarà. La distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, 

la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les 

plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema 

d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT.   

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del 

galvanitzat.  

Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.  

Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel 

ras.  

Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de 

les característiques i del color exigits per la DF.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas:  

- Reacció al foc (UNE-EN 13823)  

- Capacitat portant (UNE-EN 13964)  

- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964  

- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 

13964  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte 

amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  

UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
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sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 

reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que 

no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 

materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 

modificacions), 

 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el 

subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre 

substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor 

(fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat 

d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat 

portant), 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 

reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o 

materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 

producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 

substàncies perilloses, 

 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al 

foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 

reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per 

als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una 

millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 

retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el 

número/data o referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea  

- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions  

- Identificació del material o materials  

- Any i mes de fabricació  

- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions 

(CTE Parte 1. Art.7.2).  

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 

etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs 

la documentació corresponent al marcatge CE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al 

projecte, ni materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B891-0P02,B896-HYAR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Pintures, pastes i esmalts.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 

cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és 

l'hidròxid de calç o la calç apagada  

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments 

resistents a l'alcalinitat  

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer 

sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als 

àlcalis i a la intempèrie  

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i 

càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació 

del dissolvent  

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, 

naturals o sintètiques i dissolvents  

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles 

o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius 

modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines 

de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i 

pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents 

adequats  

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines 

de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un 

catalitzador  

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un 

enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció 

química dels dos components  

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer 

sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als 

àlcalis i la intempèrie  

PINTURA A LA COLA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb 

corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 

una capa uniforme després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  2 h 

- Totalment sec:  4 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

PINTURA A LA CALÇ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la 

superfície a tractar.  

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el 

temps i ha de tenir propietats microbicides.  

PINTURA AL CIMENT:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  

PINTURA AL LÀTEX:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, ni dipòsits durs  

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha 

de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
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- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 

- Totalment sec:  < 2 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

PINTURA PLÀSTICA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar 

senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.  

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb 

corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 

una capa uniforme després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  

- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  

- Rendiment:  > 6 m2/kg  

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat 

sòlid (PVC): < 80%  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  

- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

PINTURA ACRÍLICA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 

amb brotxa, corró o procediments pneumàtics  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 4 h 

- Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie.  

ESMALT GRAS:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h  

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  

ESMALT SINTÈTIC:  

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge.  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
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- Totalment sec:  < 8 h  

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 

16 02 08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% 

(INTA 160.603): < 0,12  

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 

16 02 08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Adherència i resistència a l'impacte:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

- A l'oli de cremar:  Cap modificació 

- Al xilol:  Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

- A l'aigua:  15 dies  

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
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- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 

16 02 08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les 

sals i als detergents.  

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h  

ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa o corró.  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h  

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  

ESMALT EPOXI:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h  

Ha de tenir bona resistència al desgast.  

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, 

sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i 

vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.  

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2  

Resistència a la temperatura:  80°C  

PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada.  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  < 17 kN/m3  

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE 

POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
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Subministrament: En pots o bidons.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 

i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

PINTURA A LA CALÇ:  

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 

i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

PINTURA AL CIMENT:  

Subministrament: En pols, en envasos adequats.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 

i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL 

LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 

ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos 

components  

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de 

poliuretà  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Toxicitat i inflamabilitat  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Instruccions d'ús  

- Temps d'estabilitat de la barreja  

- Temperatura mínima d'aplicació  

- Temps d'assecatge  

- Rendiment teòric en m/l  

- Color  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos 

contingui les dades exigides a les especificacions.  
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El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 

el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts 

(INTA 16 02 26).  

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 

assaigs següents:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 

- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 

- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 

- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF 

no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 

corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 

assaigs següents:  

- Esmalt sintètic:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Índex de despreniments INTA 16.02.88 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Índex de despreniments INTA 16.02.88 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 

- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 

- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 

- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Resistència a agents químics UNE 48027 

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 

- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF 

no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 

corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o 

certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o 

emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la 

unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 

20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà 

a controlar el 100% del subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec 

i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas 

d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 

acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites 

especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 
 
B891- -  ESMALT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B891-0P02. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 

cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és 

l'hidròxid de calç o la calç apagada 

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments 

resistents a l'alcalinitat 

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer 

sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis 

i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i 

càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del 

dissolvent 

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, 

naturals o sintètiques i dissolvents 

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles 

o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius 

modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines 

de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i 

pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents 

adequats 

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines 

de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un 

catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un 

enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció 

química dels dos components 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer 
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sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis 

i la intempèrie 

PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb 

corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 

una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  2 h 

     - Totalment sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la 

superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el 

temps i ha de tenir propietats microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, ni dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha 

de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 30 

     - Totalment sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar 

senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes. 

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb 

corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 

una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic: 

     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat 

sòlid (PVC): < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
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Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 

amb brotxa, corró o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 4 h 

     - Totalment sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h 

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 

16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% 

(INTA 160.603): < 0,12 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 

16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
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- Adherència i resistència a l'impacte: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

- Resistència química: 

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     - A l'aigua:  15 dies 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 

16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les 

sals i als detergents. 

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h 

ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa o corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, 
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sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i 

vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE 

POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 

i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 

i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 

i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL 

LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 

ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 
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- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos 

components 

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de 

poliuretà 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Toxicitat i inflamabilitat 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Temps d'estabilitat de la barreja 

- Temperatura mínima d'aplicació 

- Temps d'assecatge 

- Rendiment teòric en m/l 

- Color 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos 

contingui les dades exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 

el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts 

(INTA 16 02 26). 

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 

assaigs següents: 

     - Esmalt sintètic: 

          - Assaigs sobre la pintura líquida: 

                - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 

(10.57) 

                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

                - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 

                - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

                - Índex de despreniments INTA 16.02.88 

                - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
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          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 

                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

                - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26 

     - Esmalt de poliuretà: 

          - Assaigs sobre la pintura líquida: 

                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

                - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

                - Índex de despreniments INTA 16.02.88 

                - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 

                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

                - Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 

                - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 

                - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 

                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

                - Resistència a agents químics UNE 48027 

                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26 

                - Resistència al calor UNE 48033 

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF 

no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 

corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

indicats a les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o 

certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o 

emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la 

unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 

20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà 

a controlar el 100% del subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec 

i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas 

d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 

acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites 

especificacions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 
 
B896- -  PINTURA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B896-HYAR. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 

cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és 

l'hidròxid de calç o la calç apagada 

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments 
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resistents a l'alcalinitat 

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer 

sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis 

i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i 

càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del 

dissolvent 

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, 

naturals o sintètiques i dissolvents 

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles 

o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius 

modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines 

de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i 

pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents 

adequats 

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines 

de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un 

catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un 

enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció 

química dels dos components 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer 

sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis 

i la intempèrie 

PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb 

corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 

una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  2 h 

     - Totalment sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la 

superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el 

temps i ha de tenir propietats microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, ni dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha 

de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 30 

     - Totalment sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 
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- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar 

senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes. 

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb 

corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 

una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic: 

     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat 

sòlid (PVC): < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 

amb brotxa, corró o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 4 h 

     - Totalment sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h 

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
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- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 

16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% 

(INTA 160.603): < 0,12 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 

16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

- Resistència química: 

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     - A l'aigua:  15 dies 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 

16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les 

sals i als detergents. 

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
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Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h 

ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa o corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, 

sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i 

vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE 

POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 

i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
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Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 

i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 

i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL 

LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 

ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos 

components 

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de 

poliuretà 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Toxicitat i inflamabilitat 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Temps d'estabilitat de la barreja 

- Temperatura mínima d'aplicació 

- Temps d'assecatge 

- Rendiment teòric en m/l 

- Color 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos 

contingui les dades exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
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Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 

el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts 

(INTA 16 02 26). 

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 

assaigs següents: 

     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

     - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1 

     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 

     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 

     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26 

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF 

no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 

corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF 

no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 

corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

indicats a les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o 

certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o 

emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la 

unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 

20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà 

a controlar el 100% del subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec 

i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas 

d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 

acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites 

especificacions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z6- -  IMPRIMACIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8Z6-0P2D,B8Z6-0P2G. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, 

modificada eventualment amb oli de llinosa 

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada 

amb olis i dissolvents 

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 

- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de 

resines de poliuretà soles o modificades 

- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 

- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o 

modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment seca:  < 6 h 

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 

(0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 18 h 

Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 

pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 45 min 

- Totalment seca:  < 4 h 

Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 

pistola. 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 2 h 

Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir 

coàguls, pells ni dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de 

l'assecat 

     - Al tacte:  < 30 min 

     - Totalment seca:  < 2 h 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
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Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de 

l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 15 min 

     - Totalment seca:  < 1 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 

i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos 

components. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos 

contingui les dades exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 

el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 
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la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 

assaigs següents: 

     - Assaigs sobre pintura líquida: 

          - Dotació de pigment 

          - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

          - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 

          - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

     - Assaigs sobre pel·lícula seca: 

          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 

          - Adherència  UNE EN ISO 2409 

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF 

no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 

corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

indicats a les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ 

D'ELEMENTS METÀL·LICS: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o 

certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o 

emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la 

unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 

20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà 

a controlar el 100% del subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec 

i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas 

d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 

acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites 

especificacions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i 

per un catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres  

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, 

modificada eventualment amb oli de llinosa  

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada 

amb olis i dissolvents  

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  

- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de 

resines de poliuretà soles o modificades  

- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  

- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o 

modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador  

- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual 

és el clorur de metilè amb dissolvents i altres additius  

- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es 
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composa bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.  

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o 

inorgànics, impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics 

i inorgànics  

- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la 

fusta o els seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que 

destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  

- Solució de silicona  

- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 

sintètiques i dissolvents  

- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 

modificades, i amb additius modificadors de la brillantor  

- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de 

poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, 

dissolt en dissolvents adequats  

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines 

hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un 

isocianat  

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  

- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  

- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i 

additius modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  

VERNÍS:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge.  

VERNÍS GRAS:  

Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  

VERNÍS SINTÈTIC:  

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  

Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir 

coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 

- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 

16 02 08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  

VERNÍS DE POLIURETÀ:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir 

coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 

16 02 08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Adherència i resistència a l'impacte:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 



 

 

www.s3e.cat                    163 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  

- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  

- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

- A l'oli de cremar:  Cap modificació 

- Al xilol:  Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

- A l'aigua:  15 dies  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  

Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  

Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  

VERNÍS FENÒLIC:  

Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  

VERNÍS D'UREA-FORMOL:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir 

coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 

16 02 08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

BREA EPOXI:  

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).  

Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  

Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  

Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  

Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  

Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 

Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 

(0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h  



 

 

www.s3e.cat                    164 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 18 h  

Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 

pistola.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 45 min 

- Totalment seca:  < 4 h  

Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 

pistola.  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 2 h  

Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir 

coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després 

de l'assecat  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment seca:  < 2 h  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després 

de l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 1 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  

Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 

pH (c.c.): 10,5  

PINTURA DECAPANT:  

Ha de ser d'evaporació ràpida.  

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  

Temps d'assecatge:  <= 30 min 

Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  

Pes específic:  13 kN/m3  

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells ni dipòsits durs.  

Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  

Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
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SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  

pH sobre T.Q.:7,75  

SEGELLADORA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme 

després de l'assecat  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 

- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

SOLUCIÓ DE SILICONA:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 

pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  

Rendiment:  > 3 m2/l  

Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En pots o bidons.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 

i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Acabat, en el vernís  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos 

components.  

- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador 

en la brea epoxi.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos 

contingui les dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 
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els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 

el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 

assaigs següents:  

- Assaigs sobre pintura líquida:  

- Dotació de pigment 

- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  

- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 

- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF 

no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 

corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent 

que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant 

que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 

resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 

- Índex d'anivellament INTA 160289 

- Índex de despreniment INTA 160.288 

- Temps d'assecat INTA 160.229 

- Envelliment accelerat INTA 160.605 

- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF 

no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 

corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ 

D'ELEMENTS METÀL·LICS:  

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o 

certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o 

emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la 

unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 

20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà 

a controlar el 100% del subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec 

i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas 

d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 

acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites 

especificacions.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE 

PARAMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra 

del mateix lot. 
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Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres 

resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZM- -  SEGELLADORA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZM-0P35. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 

SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 

pH sobre T.Q.:7,75 

SEGELLADORA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme 

després de l'assecat 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  30 min   - 4 h 

     - Totalment seca:  < 12 h 

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 

i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
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- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos 

components. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos 

contingui les dades exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 

el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

indicats a les normes de procediment corresponents. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAB -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAB0-16WK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la 

porta, així com la ferramenta d'obertura i tancament.  

Per al parament de la porta s'han considerat les següents solucions:  

- Dues planxes d'acer esmaltat amb o sense espiell 

- Barrots de tub d'acer 

- Lamel·les horitzontals fixes d'acer  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir 

esquerdes ni despreniments en el recobriment.  

Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser 

del material indicat a la descripció del mateix.  

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial 

de la porta.  
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Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la 

corrosió i connectades per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície 

plana i paral·lela a l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats 

aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la fulla.  

Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts  

Els perfils s'han d'obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat 

en fred.  

El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions 

apreciables a simple vista, ni d'altres defectes superficials.  

Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme.  

La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i 

s'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs 

fets especialment per a allotjar la rosca del cargol.  

Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en 

funció de la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes 

següents, assajat segons UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4  

Guix de la paret dels perfils:  

- Perfils bàsics:  >= 0,8 mm 

- Perfils complementaris:  >= 0,4 mm  

Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142):  

- Z 275:  perfils bàsics conformats a partir de banda galvanitzada 

- Z 200:  perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada 

- Z 200:  perfils conformats a partir de banda prepintada  

La unió entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel·les del 

parament de la porta s'ha de fer mitjançant soldadura.  

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines 

(galvanitzat en fred).  

Separació entre els perfils del bastidor:  <= 600 mm  

Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ):  <= L/100  

Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment:  >= 1 mm 

Distància entre potes d'ancoratge del bastiment:  <= 600 mm 

Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm 

Tarja fixa de ventilació:  

- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm 

- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm  

Espiell superior:  

- Distància espiell-cantells:  >= 150 mm  

Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de 

calçat i les mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de 

l'UNE 85222.  

Dimensions:  

- Porta d'una fulla  

- Ample de la fulla:  <= 120 cm  

- Portes de dues fulles  

- Ample de la fulla:  >= 60 cm  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Torsió del perfil:  ± 1°/m  

- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE 36-579.  

PARAMENT AMB PLANXES D'ACER:  

Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir 

sense superar les deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran 

sotmeses.  

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes 

de l'acabat superficial.  

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de 

coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF.  

En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, 

col·locat a l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la 

resta de la fulla.  

Toleràncies:  

- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 

10143.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les 

condicions exigides i amb l'escairat previst.  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb 

l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1.  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 

rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-

PPA/1976, "Particiones: Puertas de Acero".  

UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.  

* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y 

balconeras. Características y condiciones generales de inspección y suministro.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAB -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
 
BAB0- -  PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAB0-16WK. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la 

porta, així com la ferramenta d'obertura i tancament. 

Per al parament de la porta s'han considerat les següents solucions: 

- Dues planxes d'acer esmaltat amb o sense espiell 

- Barrots de tub d'acer 

- Lamel·les horitzontals fixes d'acer 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir 

esquerdes ni despreniments en el recobriment. 

Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser 

del material indicat a la descripció del mateix. 

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial 

de la porta. 

Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la 

corrosió i connectades per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície 

plana i paral·lela a l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats 

aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la fulla. 

Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts 

Els perfils s'han d'obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat 

en fred. 

El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions 

apreciables a simple vista, ni d'altres defectes superficials. 

Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme. 

La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i 
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s'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs 

fets especialment per a allotjar la rosca del cargol. 

Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en 

funció de la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes 

següents, assajat segons UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4 

Guix de la paret dels perfils: 

- Perfils bàsics:  >= 0,8 mm 

- Perfils complementaris:  >= 0,4 mm 

Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142): 

- Z 275:  perfils bàsics conformats a partir de banda galvanitzada 

- Z 200:  perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada 

- Z 200:  perfils conformats a partir de banda prepintada 

La unió entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel·les del 

parament de la porta s'ha de fer mitjançant soldadura. 

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines 

(galvanitzat en fred). 

Separació entre els perfils del bastidor:  <= 600 mm 

Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ):  <= L/100 

Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment:  >= 1 mm 

Distància entre potes d'ancoratge del bastiment:  <= 600 mm 

Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm 

Tarja fixa de ventilació: 

- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm 

- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm 

Espiell superior: 

- Distància espiell-cantells:  >= 150 mm 

Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de 

calçat i les mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de 

l'UNE 85222. 

Dimensions: 

- Porta d'una fulla 

     - Ample de la fulla:  <= 120 cm 

- Portes de dues fulles 

     - Ample de la fulla:  >= 60 cm 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Torsió del perfil:  ± 1°/m 

- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE 36-579. 

PARAMENT AMB PLANXES D'ACER: 

Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir 

sense superar les deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran 

sotmeses. 

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes 

de l'acabat superficial. 

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de 

coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF. 

En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, 

col·locat a l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la 

resta de la fulla. 

Toleràncies: 

- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 

10143. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les 

condicions exigides i amb l'escairat previst. 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb 

l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 

rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 8 de mayo de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-PPA/1976: Particiones. Puertas. Acero. 

UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 

* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y 

balconeras. Características y condiciones generales de inspección y suministro. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAS -  MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
 
BAS0- -  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAS0-0ZFB. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició 

fixa i que faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres. 

Finestres o balconeres amb fulles batents: 

- Frontisses, tanca, manubri i accesoris. 

- El sistema de tanca ha de ser tres punts. 

Portes batents: 

- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar 

espiera òptica i pom a la cara exterior 

- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o 

de clau si la porta és d'armari 

Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses: 

- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de 

guia inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i 

accessoris 

- El sistema de tanca ha de ser d'un punt. 

Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents: 

- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, 

manubri i accessoris. 

- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les 

dimensions de la fulla. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT 

o en el seu defecte els que determini la DF. 

La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes. 

El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu. 

La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats 

aixamfranats que permetin allotjar el cap del cargol de fixació. 

Toleràncies: 

- Dimensions nominals:  ± 1 mm 

FRONTISSES D'UN SOL EIX 

Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 

dígits (UNE-EN 1935): 

- Categoria de servei (primer dígit) 
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     - Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic 

cuidat, baixa freqüència d'ús) 

     - Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús) 

     - Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic 

o per altres persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on 

existeixi un risc d'accident o mal ús) 

     - Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent) 

- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb 

frontisses (segon dígit) 

     - Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins: 

          - Grau 3: 10.000 cicles 

          - Grau 4: 25.000 cicles 

     - Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins: 

          - Grau 4: 25 000 cicles 

          - Grau 7: 200.000 cicles 

- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit) 

     - Grau 0 : 10 kg 

     - Grau 1:  20 kg 

     - Grau 2:  40 kg 

     - Grau 3:  60 kg 

     - Grau 4:  80 kg 

     - Grau 5:  100 kg 

     - Grau 6:  120 kg 

     - Grau 7:  160 kg 

- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit) 

     - Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al 

foc/fum. 

     - Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( 

per aquestes portes veure UNE-EN 1634-1) 

- Seguretat de persones (cinquè dígit): 

     - otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de 

seguretat per a l'ús. 

- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670: 

     - Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió 

     - Grau 1: resistència mitja 

     - Grau 2: resistència moderada 

     - Grau 3: resistència alta 

     - Grau 4: resistència molt alta 

- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit): 

     - Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a 

l'efracció. 

     - Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a 

l'efracció 

- Grau de la frontissa (vuitè dígit): 

     - Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors 

classificacions. 

Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en 

portes tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació 

han d'anar marcades amb els següents elements: 

     - identificació, nom fabricant o marca comercial 

     - grau de la frontissa 

     - número d'aquesta norma europea 

L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta 

exterior la classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de 

referència del fabricant. 

En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà: 

     - L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari. 

     - R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari 

La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les 

frontisses en la instal·lació o en servei. 

PANYS I PESTELLS: 

Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits 

(UNE-EN 12209): 

- Categoria d'ús ( primer dígit): 

     - Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses. 

     - Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 

     - Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta 

probabilitat de mal ús. 
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- Durabilitat: (segon dígit) 

     - Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 

     - Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 

     - Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta 

     - Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

     - Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

     - Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

     - Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 

     - Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 

     - Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 

     - Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 

     - Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 

     - Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit) 

     - Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 

     - Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 

     - Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de 

tancament <=50 N 

     - Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

     - Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

     - Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força 

de tancament <=25 N 

     - Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

     - Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

     - Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de 

tancament <=15 N 

- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit): 

     - Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o 

estanques al fum. 

     - Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al 

fum. 

- Seguretat de persones (cinquè dígit): 

     - Grau 0:  sense requisits de seguretat. 

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit): 

     - Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de 

temperatura. 

     - Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

     - Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de 

temperatura. 

     - Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

     - Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de 

temperatura. 

     - Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -

20C a +80C 

     - Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a 

+80C 

     - Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -

20C a +80C. 

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit): 

     - Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 

     - Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació 

     - Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació 

     - Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 

     - Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 

     - Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 

     - Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació 

- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit): 

     - Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació. 

     - Grau B:  Porta encastada i batent 

     - Grau C:  Porta encastada i corredissa 

     - Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació 

     - Grau E:  Porta sobreposada i batent 

     - Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 

     - Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació 

     - Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 

     - Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior. 

     - Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 

     - Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 
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     - Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 

     - Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 

     - Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 

     - Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del 

interior 

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit) 

     - Grau 0:  No aplicable 

     - Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 

     - Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 

     - Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 

     - Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 

     - Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 

     - Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 

     - Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 

     - Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic 

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit): 

     - Grau 0: Pany sense nueca 

     - Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 

     - Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 

     - Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 

     - Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel 

fabricant 

- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit): 

     - Grau 0: Sense requisit 

     - Grau A:  Mínim tres elements retenidors 

     - Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 

     - Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions 

efectives. 

     - Grau D:  Mínim sis elements retenidors 

     - Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions 

efectives 

     - Grau F:  Mínim set elements retenidors 

     - Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions 

efectives 

     - Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions 

efectives 

En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, 

la identificació clara del producte, la classificació i el número de la norma 

europea (UNE-EN 12209). 

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 

Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden 

anar col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es 

classifiquen seguint una codificació de sis dígits: 

- Categoria d'ús (primer dígit) 

     - Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 

graus. 

     - Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus. 

- Durabilitat (segon dígit) 

     - Grau 8: 500.000 cicles d'assaig 

- Força del tancaportes (tercer dígit) 

     - Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplària de la porta, massa, 

moments d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 

UNE-EN 1154. 

- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum 

(quart dígit) 

     - Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum. 

     - Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum. 

- Seguretat (cinquè dígit): 

     - Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de 

seguretat en la utilització. 

- Resistència a la corrosió (sisè dígit): 

     - Grau 0:  Sense prescripcions de resistència 

     - Grau 1:  Dèbil resistència 

     - Grau 2:  Resistència mitja 

     - Grau 3:  Resistència elevada 

     - Grau 4: .Resistència molt elevada 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

FRONTISSES D'UN SOL EIX 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc 

visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

1328/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent 

informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935 

- La designació i informació de les prestacions (8 dígits) 

PANYS I PESTELLS: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc 

visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

1328/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent 

informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits) 

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc 

visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

1328/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent 

informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154 

- La designació i informació de les prestacions (6 dígits) 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 

condicions exigides. 

Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FRONTISSES D'UN SOL EIX 

UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos 

y métodos de ensayo. 

PANYS I PESTELLS: 

UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, 

pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. 

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 

UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado 

de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAS -  MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
 
BAS1- -  PORTA TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAS1-0I0Z. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el 

bastiment i la porta. 

S'han considerat els materials següents: 

- Fusta 

- Metàl·lica 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de 

contacte, ni falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac 

de fongs o insectes i en la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals 

d'oxidació. 

En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, 

col·locat a l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la 

resta de la fulla. 

La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat 

inicial de la porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar automàticament. 

S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte. 

El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives 

requerides per la DF. 

Components: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Material   ¦Característiques dels components                         ¦ 

¦  porta     ¦                                                         ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules  ¦ 

¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦  EI2-C-30  ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 

¦            ¦no tumescent                                             ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 
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¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦    Fusta   ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat     ¦ 

¦            ¦de partícules                                            ¦ 

¦  EI2-C-60  ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo-  ¦ 

¦            ¦merats, protegit amb làmina no tumescent                 ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 

¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       ¦ 

¦            ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una    ¦ 

¦  EI2-C-30  ¦làmina no tumescent a cada costat                        ¦ 

¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 

¦            ¦no tumescent                                             ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiments de base de fusta massisa protegit             ¦ 

¦            ¦amb xapa no tumescent                                    ¦ 

¦            ¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar            ¦ 

¦            ¦i tauler de partícules ignífug i xapat                   ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦Metàl·lica  ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   ¦ 

¦            ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes      ¦ 

¦            ¦mitjançant adhesiu ignífug                               ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2 

Dimensions: 

Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm 

Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Torsió del perfil:  ± 1°/m 

PORTA DE FUSTA: 

El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, 

plafons i material de reblert. 

Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no 

ha de ser superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de 

tractament protector contra els fongs i els insectes. 

La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre 

les fustes emmetxades no ha de superar el 6%. 

El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment. 

Les fulles han de ser planes llises i massisses. 

PORTA METÀL·LICA: 

El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics. 

El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements 

necessaris d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. 

Els muntants s'han d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per a fer 

l'ancoratge. 

Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment: 

- Porta d'una fulla:  >= 7 

- Porta de dues fulles:  >= 8 

Nombre de golfos: 

- Porta d'una fulla:  >= 2 

- Porta de dues fulles:  >= 4 

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 

Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la 

porta i que la tanqui correctament. 

El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons 

el nombre de fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, 

amb un punt de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, 

per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El 
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mecanisme ha d'estar dissenyat i construït d'acord amb les especificacions de la 

norma UNE-EN 1125. 

Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de 

classificació de nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125: 

- Categoria d'ús (primer dígit). 

     - Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc 

incentivades per a parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d'accident 

o mal ús 

- Durabilitat (segon dígit): 

     - Grau 6: 100 000 cicles 

     - Grau 7: 200 000 cicles 

- Massa de la porta (tercer dígit): 

     - Grau 5: fins a 100 kg 

     - Grau 6: fins a 200 kg 

- Resistència al foc (quart dígit): 

     - Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums 

     - Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums 

- Seguretat de les persones (cinquè dígit): 

     - Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones 

- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit): 

     - Grau 3: resistència elevada 

     - Grau 4: resistència molt elevada 

- Seguretat de bens (setè dígit): 

     - Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de 

les persones 

- Projecció de la barra (vuitè dígit): 

     - Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal) 

     - Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció) 

- Tipus d'operació de la barra (novè dígit): 

     - Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida 

     - Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per 

tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica, tot el 

conjunt haurà de tractar-se amb una emprimació antioxidant. 

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 

rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 

UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para 

salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de 

ensayo. 

UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para 

salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de 

ensayo. 

UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para 

salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de 

ensayo. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
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sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

     - Sistema 1: Declaració de prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent 

informació, ja sigui sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la 

informació comercial que l'acompanya: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número corresponent del certificat CE de conformitat 

- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1 

- La designació i informació de prestacions d'acord amb les normes EN 1125 

Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la 

següent manera: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment 

(apartat 7 de la norma UNE-EN 1125) 

- Referència a la norma europea EN 1125 

- Mes i any del muntatge final pel fabricant 

- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

1328/1995, de 28 de juliol 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 

tipus de material que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 

tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat: 

- Comportament al foc UNE 23802. 

- Característiques geomètriques: 

     - Gruix 

     - Dimensions nominals 

     - Rectitud d'arestes. 

     - Planor 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista. 

Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la 

presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 

procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a 

càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, 

acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 

satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAS -  MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
 
BAS2- -  PORTA TALLAFOCS DE FULLES CORREDISSES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BAS2-0HRG. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt complet de porta tallafocs corredissa, formada per una o varies fulles, 

guies de suspensió, guiatge i/o recolzament, ferramenta d'obertura i tancament, 

accessoris per a la suspensió, guiatge, recolzament, final de recorregut etc., 

així com els sistemes de segellat que estiguin presents en el conjunt de la porta. 

S'han considerat els materials següents: 

- Fulla de doble xapa d'acer amb reblert de material resistent al foc. 

S'han considerat els tipus de portes següents: 

- Porta d'una fulla 

- Porta de dues fulles de desplaçament oposat 

- Porta de dues fulles telescòpiques 

- Porta de quatre fulles telescòpiques 

S'han considerat les resistències al foc següents: 

- EI2-C 30 

- EI2-C 60 

- EI2-C 90 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara 

cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de 

coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF. 

La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial 

de la porta. 

S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte. 

El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives 

requerides per la DF. 

L'estructura de la fulla ha de ser suficientment sòlida per a suportar el seu 

propi pes i ha de tenir un grau de rigidesa suficient per tal de garantir el bon 

funcionament dels elements de suspensió, guiatge i/o recolzament. 

En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, 

col·locat a l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la 

resta de la fulla. 

No s'han d'utilitzar vidres que no siguin armats. 

La guia superior ha de portar potes d'ancoratge protegides contra la corrosió o 

forats aixamfranats per a la fixació al parament o al sostre, situats cada 600 mm 

com a màxim. 

Les guies han de ser d'acer galvanitzat o protegit contra la corrosió. 

La resistència de les guies i la de les seves fixacions ha de ser suficient per a 

suportar els esforços resultants del funcionament de la porta i per a evitar 

despenjaments, descarrilaments, així com no excedir el final del recorregut dels 

elements de guiatge. 

El mecanisme superior ha de lliscar per la guia mitjançant rodes d'acer o rodament 

de boles. 

El mecanisme inferior ho farà mitjançant pivots d'acer protegits amb plàstic o 

material similar. 

Tots els accessoris, així com la ferramenta i elements de fixació, han de ser 

compatibles amb el suport sobre el que s'han d'instal·lar i amb una protecció a la 

corrosió equivalent a la de les parts de la porta sobre la que s'han de col·locar. 

Totes les peces exposades a la intempèrie han d'estar protegides contra la 

corrosió. 

Característiques dels components: 

- Gruix xapa d'acer:  1,5 mm 

- Material aïllant:  plaques de guix i llana de roca 

Comportament al foc: 

+---------------------------------------------------------------------+ 

¦ Resistència ¦ Resistència ¦ Estabilitat ¦ Estanquitat ¦ Paraflames  ¦ 

¦  al foc     ¦  al foc     ¦  al foc     ¦  al foc     ¦             ¦ 

¦   (EI2-C)   ¦    (min)    ¦    (min)    ¦    (min)    ¦    (min)    ¦ 

¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦     30      ¦    >= 30    ¦    >= 30    ¦    >= 30    ¦    >= 30    ¦ 

¦     60      ¦    >= 60    ¦    >= 60    ¦    >= 60    ¦    >= 60    ¦ 

¦     90      ¦    >= 90    ¦    >= 90    ¦    >= 90    ¦    >= 90    ¦ 

¦    120      ¦    >= 120   ¦    >= 120   ¦    >= 120   ¦    >= 120   ¦ 
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+---------------------------------------------------------------------+ 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Torsió del perfil:  ± 1°/m 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la 

seva planor. 

Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom i direcció del fabricant 

- Data de fabricació 

- Designació de la porta d'acord amb l'UNE 85-102 

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on puguin 

rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 8 de mayo de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-PPA/1976: Particiones. Puertas. Acero. 

* UNE 85102:1991 EX Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. 

Definiciones, clasificación y características. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAS -  MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
 
BASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el 

bastiment i la porta.  

S'han considerat els materials següents:  

- Fusta  

- Metàl·lica  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de 

contacte, ni falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac 

de fongs o insectes i en la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals 

d'oxidació.  

En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, 

col·locat a l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la 

resta de la fulla.  

La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat 

inicial de la porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar automàticament.  

S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.  

El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives 

requerides per la DF.  

Components: 

+----------------------------------------------------------------------+ 
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¦ Material   ¦Característiques dels components                         ¦ 

¦  porta     ¦                                                         ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules  ¦ 

¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦  EI2-C-30  ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 

¦            ¦no tumescent                                             ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 

¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦    Fusta   ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat     ¦ 

¦            ¦de partícules                                            ¦ 

¦  EI2-C-60  ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo-  ¦ 

¦            ¦merats, protegit amb làmina no tumescent                 ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 

¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       ¦ 

¦            ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una    ¦ 

¦  EI2-C-30  ¦làmina no tumescent a cada costat                        ¦ 

¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 

¦            ¦no tumescent                                             ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiments de base de fusta massisa protegit             ¦ 

¦            ¦amb xapa no tumescent                                    ¦ 

¦            ¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar            ¦ 

¦            ¦i tauler de partícules ignífug i xapat                   ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦Metàl·lica  ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   ¦ 

¦            ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes      ¦ 

¦            ¦mitjançant adhesiu ignífug                               ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2  

Dimensions:  

Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm  

Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Torsió del perfil:  ± 1°/m  

PORTA DE FUSTA:  

El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, 

plafons i material de reblert.  

Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no 

ha de ser superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de 

tractament protector contra els fongs i els insectes.  

La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre 

les fustes emmetxades no ha de superar el 6%.  

El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.  

Les fulles han de ser planes llises i massisses.  

PORTA METÀL·LICA:  

El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.  

El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements 

necessaris d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. 

Els muntants s'han d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per a fer 

l'ancoratge.  

Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:  

- Porta d'una fulla:  >= 7 

- Porta de dues fulles:  >= 8  
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Nombre de golfos:  

- Porta d'una fulla:  >= 2 

- Porta de dues fulles:  >= 4  

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  

Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la 

porta i que la tanqui correctament.  

El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons 

el nombre de fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, 

amb un punt de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, 

per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El 

mecanisme ha d'estar dissenyat i construït d'acord amb les especificacions de la 

norma UNE-EN 1125.  

Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de 

classificació de nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125:  

- Categoria d'ús (primer dígit).  

- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc 

incentivades per a parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc 

d'accident o mal ús  

- Durabilitat (segon dígit):  

- Grau 6: 100 000 cicles 

- Grau 7: 200 000 cicles  

- Massa de la porta (tercer dígit):  

- Grau 5: fins a 100 kg 

- Grau 6: fins a 200 kg  

- Resistència al foc (quart dígit):  

- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums 

- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums  

- Seguretat de les persones (cinquè dígit):  

- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones  

- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):  

- Grau 3: resistència elevada 

- Grau 4: resistència molt elevada  

- Seguretat de bens (setè dígit):  

- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de 

les persones  

- Projecció de la barra (vuitè dígit):  

- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal) 

- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)  

- Tipus d'operació de la barra (novè dígit):  

- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida 

- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per 

tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica, tot el 

conjunt haurà de tractar-se amb una emprimació antioxidant.  

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 

rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  

UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para 

salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de 

ensayo.  

UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para 

salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de 

ensayo.  

UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para 

salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de 

ensayo.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent 

informació, ja sigui sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la 

informació comercial que l'acompanya:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número corresponent del certificat CE de conformitat 

- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1 

- La designació i informació de prestacions d'acord amb les normes EN 1125  

Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la 

següent manera:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment 

(apartat 7 de la norma UNE-EN 1125) 

- Referència a la norma europea EN 1125 

- Mes i any del muntatge final pel fabricant  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 

tipus de material que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 

tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat:  

- Comportament al foc UNE 23802.  

- Característiques geomètriques:  

- Gruix 

- Dimensions nominals 

- Rectitud d'arestes. 

- Planor  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista.  

Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la 

presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 

procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a 

càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, 

acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 

satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAW -  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 
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BAWB- -  RETENIDOR ELECTROMAGNÈTIC PER A PORTA TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAWB-1GJ8. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. 

S'han considerat els tipus d'elements següents: 

- Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual 

- Retenidors per a col·locació mural o col·locació sobre el paviment 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 

1155. 

Els dispositius de retenció electromagnètica han d'estar classificats d'acord amb 

el sistema de classificació de 6 dígits establert per la norma UNE-EN 1155: 

- Categoria d'ús (primer dígit). 

     - Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc 

incentivades per a parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d'accident 

o mal ús 

- Durabilitat (segon dígit): 

     - Grau 5: 50 000 cicles 

     - Grau 7: 500 000 cicles 

- Força de retenció del retenidor (tercer dígit): 

     - S'identifica conforme als valors de la taula 1 de la norma UNE-EN 1155 

- Aptitud per a ús sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart 

dígit): 

     - Grau 1: Apte 

- Seguretat (cinquè dígit): 

     - Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones 

- Resistència a la corrosió (sisè dígit): 

     - Grau 0: sense especificar la resistència 

     - Grau 1: dèbil resistència 

     - Grau 2: resistència mitja 

     - Grau 3: resistència elevada 

     - Grau 4: resistència molt elevada 

Cada dispositiu de retenció electromagnètica ha d'anar marcat de manera clara e 

indeleble (ja sigui sobre el mateix producte, en una etiqueta fixada al 

dispositiu, a les instruccions d'instal·lació o a l'embalatge) amb la següent 

informació com a mínim: 

- Nom del fabricant o marca o algun altre mitjà d'identificació 

- Identificació del model o producte 

- Classificació segons el sistema de classificació de la norma UNE-EN 1155 

- Potència consumida i tensió nominal d'alimentació 

- Referència a la norma EN 1155 

- Any i setmana de fabricació 

- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

1328/1995, de 28 de juliol 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

     - Sistema 1: Declaració de prestacions 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) ha d'anar acompanyat 

de la següent informació: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nombre o marca d'identificació del fabricant 
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- Direcció registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge 

- El número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma europea EN 1155+A1 

- La designació i prestacions d'acord amb el sistema de designació de la norma EN 

1155 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1155:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención 

electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAW -  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 
 
BAWS -  AUTOMATISMES PER A PORTES TALLAFOCS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents.  

S'han considerat els tipus d'elements següents:  

- Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual 

- Retenidors per a col·locació mural o col·locació sobre el paviment  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 

1155.  

Els dispositius de retenció electromagnètica han d'estar classificats d'acord amb 

el sistema de classificació de 6 dígits establert per la norma UNE-EN 1155:  

- Categoria d'ús (primer dígit).  

- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc 

incentivades per a parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc 

d'accident o mal ús  

- Durabilitat (segon dígit):  

- Grau 5: 50 000 cicles 

- Grau 7: 500 000 cicles  

- Força de retenció del retenidor (tercer dígit):  

- S'identifica conforme als valors de la taula 1 de la norma UNE-EN 1155  

- Aptitud per a ús sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart 

dígit):  

- Grau 1: Apte  

- Seguretat (cinquè dígit):  

- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones  

- Resistència a la corrosió (sisè dígit):  

- Grau 0: sense especificar la resistència 

- Grau 1: dèbil resistència 

- Grau 2: resistència mitja 

- Grau 3: resistència elevada 

- Grau 4: resistència molt elevada  

Cada dispositiu de retenció electromagnètica ha d'anar marcat de manera clara e 

indeleble (ja sigui sobre el mateix producte, en una etiqueta fixada al 

dispositiu, a les instruccions d'instal·lació o a l'embalatge) amb la següent 

informació com a mínim:  



 

 

www.s3e.cat                    188 

- Nom del fabricant o marca o algun altre mitjà d'identificació 

- Identificació del model o producte 

- Classificació segons el sistema de classificació de la norma UNE-EN 1155 

- Potència consumida i tensió nominal d'alimentació 

- Referència a la norma EN 1155 

- Any i setmana de fabricació  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats en caixes.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) ha d'anar acompanyat 

de la següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nombre o marca d'identificació del fabricant 

- Direcció registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge 

- El número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma europea EN 1155+A1 

- La designació i prestacions d'acord amb el sistema de designació de la norma EN 

1155  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1155:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención 

electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZG -  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició 

fixa i que faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.  

Finestres o balconeres amb fulles batents:  

- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.  

- El sistema de tanca ha de ser tres punts.  

Portes batents:  

- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar 

espiera òptica i pom a la cara exterior  

- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o 

de clau si la porta és d'armari  

Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:  

- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de 

guia inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i 

accessoris  

- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.  
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Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:  

- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, 

manubri i accessoris.  

- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les 

dimensions de la fulla.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT 

o en el seu defecte els que determini la DF.  

La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.  

El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.  

La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats 

aixamfranats que permetin allotjar el cap del cargol de fixació.  

Toleràncies:  

- Dimensions nominals:  ± 1 mm  

FRONTISSES D'UN SOL EIX  

Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 

dígits (UNE-EN 1935):  

- Categoria de servei (primer dígit)  

- Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic 

cuidat, baixa freqüència d'ús) 

- Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús) 

- Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o 

per altres persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on 

existeixi un risc d'accident o mal ús)  

Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent)  

- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb 

frontisses (segon dígit)  

- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:  

- Grau 3: 10.000 cicles 

- Grau 4: 25.000 cicles  

- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:  

- Grau 4: 25 000 cicles 

- Grau 7: 200.000 cicles  

- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)  

- Grau 0 : 10 kg 

- Grau 1:  20 kg 

- Grau 2:  40 kg 

- Grau 3:  60 kg 

- Grau 4:  80 kg 

- Grau 5:  100 kg 

- Grau 6:  120 kg 

- Grau 7:  160 kg  

- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)  

- Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum. 

- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( 

per aquestes portes veure UNE-EN 1634-1)  

- Seguretat de persones (cinquè dígit):  

- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat 

per a l'ús.  

- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:  

- Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió 

- Grau 1: resistència mitja 

- Grau 2: resistència moderada 

- Grau 3: resistència alta 

- Grau 4: resistència molt alta  

- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):  

- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a 

l'efracció.  

- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a 

l'efracció  

- Grau de la frontissa (vuitè dígit):  

- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors 

classificacions.  

Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en 

portes tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació 

han d'anar marcades amb els següents elements:  

- identificació, nom fabricant o marca comercial 

- grau de la frontissa 
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- número d'aquesta norma europea  

L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta 

exterior la classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de 

referència del fabricant.  

En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:  

- L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari. 

- R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari  

La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les 

frontisses en la instal·lació o en servei.  

PANYS I PESTELLS:  

Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits 

(UNE-EN 12209):  

- Categoria d'ús ( primer dígit):  

- Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses. 

- Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 

- Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta 

probabilitat de mal ús.  

- Durabilitat: (segon dígit)  

- Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 

- Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 

- Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta 

- Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

- Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

- Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

- Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 

- Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 

- Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 

- Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 

- Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 

- Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta  

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)  

- Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 

- Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 

- Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de 

tancament <=50 N 

- Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

- Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

- Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de 

tancament <=25 N 

- Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

- Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

- Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de 

tancament <=15 N  

- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):  

- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques 

al fum. 

- Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.  

- Seguretat de persones (cinquè dígit):  

- Grau 0:  sense requisits de seguretat.  

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):  

- Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de 

temperatura. 

- Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C 

a +80C 

- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a 

+80C 

- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C 

a +80C.  

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):  

- Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 
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- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació  

- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):  

- Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació. 

- Grau B:  Porta encastada i batent 

- Grau C:  Porta encastada i corredissa 

- Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació 

- Grau E:  Porta sobreposada i batent 

- Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 

- Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació 

- Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 

- Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior. 

- Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 

- Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 

- Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 

- Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 

- Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 

- Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del 

interior  

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)  

- Grau 0:  No aplicable 

- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 

- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 

- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 

- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 

- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 

- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 

- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 

- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic  

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):  

- Grau 0: Pany sense nueca 

- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 

- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 

- Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 

- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel 

fabricant  

- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):  

- Grau 0: Sense requisit 

- Grau A:  Mínim tres elements retenidors 

- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 

- Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions 

efectives. 

- Grau D:  Mínim sis elements retenidors 

- Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions 

efectives 

- Grau F:  Mínim set elements retenidors 

- Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions 

efectives 

- Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions 

efectives  

En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, 

la identificació clara del producte, la classificació i el número de la norma 

europea (UNE-EN 12209).  

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

- Grau 0:  Sense prescripcions de resistència 

- Grau 1:  Dèbil resistència 

- Grau 2:  Resistència mitja 

- Grau 3:  Resistència elevada 

- Grau 4: .Resistència molt elevada  

- Seguretat (cinquè dígit):  

- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum. 

- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.  

- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum 

(quart dígit)  

Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden 

anar col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es 

classifiquen seguint una codificació de sis dígits:  

- Categoria d'ús (primer dígit)  
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- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus. 

- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.  

- Durabilitat (segon dígit)  

- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa, 

moments d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure 

taula 1 UNE-EN 1154.  

- Força del tancaportes (tercer dígit)  

- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig  

- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de 

seguretat en la utilització.  

- Resistència a la corrosió (sisè dígit):  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

FRONTISSES D'UN SOL EIX  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc 

visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la 

següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935 

- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)  

PANYS I PESTELLS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc 

visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la 

següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)  

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc 

visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la 

següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154 

- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)  
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Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 

condicions exigides.  

Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FRONTISSES D'UN SOL EIX  

UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos 

y métodos de ensayo.  

PANYS I PESTELLS:  

UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, 

pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.  

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado 

de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB1 -  BARANES I AMPITS 
 
BB10- -  BARANA D'ACER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB10-0XNC. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana 

de protecció. 

S'han considerat els tipus de baranes següents: 

- De perfils buits d'acer 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a 

la documentació tècnica del projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui 

plecs fets especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de 

manera que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui 

< L/250. 

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap 

punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de 

facilitar l'escalada. 

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al 

projecte. 

Toleràncies: 

- LLargària del perfil:  ± 1 mm 

- Secció del perfil:  ± 2,5% 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Torsió del perfil:  ± 1°/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les 

condicions exigides i amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on 

pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el 

control serà: 

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del 

recobriment galvanitzat. 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les 

condicions exigides al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la 

barana (UNE 85238). 

     - Assaigs estàtics 

     - Assaigs dinàmics 

     - Assaigs de seguretat 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 

comprovacions següents: 

- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461): 

     - Massa de recobriment (mètode magnètic) 

     - Assaig d'adherència del 

     - Comprovació geomètrica 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de 

procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com 

NO APTES, segons UNE 85240. 

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa 

del galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec. 

Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de 

la DT amb les toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces 

defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, 

sense que hagin d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
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BB1 -  BARANES I AMPITS 
 
BB12 -  BARANES D'ACER 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana 

de protecció.  

S'han considerat els tipus de baranes següents:  

- De perfils buits d'acer  

- De perfils IPN  

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a 

la documentació tècnica del projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui 

plecs fets especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de 

manera que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui 

< L/250.  

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap 

punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de 

facilitar l'escalada.  

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al 

projecte.  

Toleràncies:  

- LLargària del perfil:  ± 1 mm  

- Secció del perfil:  ± 2,5%  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Torsió del perfil:  ± 1°/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

BARANES DE PERFILS IPN:  

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, 

galvanitzats en calent. 

La separació entre muntants ha de ser <= 2 m  

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el 

projecte.  

Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes 

superficials.  

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la 

capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts 

sense galvanitzar.  

Tipus d'acer:  S275JR  

Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les 

condicions exigides i amb l'escairat previst.  

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on 

pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

BARANES DE PERFILS IPN:  

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les 

sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.  

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on 

pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el 

control serà:  

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del 

recobriment galvanitzat.  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les 

condicions exigides al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de 

la barana (UNE 85238).  

- Assaigs estàtics 

- Assaigs dinàmics 

- Assaigs de seguretat  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 

comprovacions següents:  

- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):  

- Massa de recobriment (mètode magnètic) 

- Assaig d'adherència del 

- Comprovació geomètrica  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de 

procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com 

NO APTES, segons UNE 85240.  

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa 

del galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec.   

Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de 

la DT amb les toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces 

defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, 

sense que hagin d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD13 -  TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i 

residuals dins dels edificis.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-

1  

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 

1453-1  

- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma 

UNE-EN 1451-1  

- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els 

tubs i accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, 

mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és 

el cas.  

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir 

defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.  

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.  

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.  

El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:  

- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl 

en el interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats 

a la paret. 

- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on 

els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació 

d'aigües residuals de l'edifici. 

- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D  

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  

Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a 

facilitar la fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-

EN 1329-1  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 

- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 

- 140-160-180:  0 a 0,4mm 

- 200-250:  0 a 0,5mm 

- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix parets:  

- àrea d'aplicació B  

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 

- 180:  3,6 a 4,2mm 

- 200:  3,9 a 4,5mm 

- 250:  4,9 a 5,6mm 

- 315:  6,2 a 7,1mm  

- àrea d'aplicació BD  

- 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125:  3,2 a 3,8mm 

- 140:  3,5 a 4,1 mm 

- 160:  4,0 a 4,6 mm 

- 180:  4,4 a 5,0 mm 

- 200:  4,9 a 5,6 mm 

- 250:  6,2 a 7,1 mm 

- 315:  7,7 a 8,7 mm  

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  

Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, 

compacte, entre les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U 

compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1. 

Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea 

d'aplicació B  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 

- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 

- 140-160-180:  0 a 0,4mm 

- 200-250:  0 a 0,5mm 

- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix total de la paret:  

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 

- 180:  3,6 a 4,2mm 

- 200:  3,9 a 4,5mm 

- 250:  4,9 a 5,6mm 

- 315:  6,2 a 7,1mm  

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  

El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o 

copolímer) al que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la 

fabricació dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1.  
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Toleràncies:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 

- 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 

- 160:  0 a 0,5mm 

- 200:  0 a 0,6mm 

- 250:  0 a 0,8mm 

- 315:  0 a 1,0 mm  

- Diàmetre exterior:  

- Gruix paret:  

- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1  

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  

Toleràncies:  

Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el 

fabricant.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 

estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de 

pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.  

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  

UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 

estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema.  

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  

* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 

estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El 

marcatge ha de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la 

intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub.  

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim 

de les parets, etc.).  

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:  

- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Gruix mínim de paret 

- Material 

- Codi de l'àrea d'aplicació 

- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 

- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de 

fabricació 

- Prestacions en clima fred  

OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials escollits (si s'escau)  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves 

característiques i dimensionament s'adequa al projecte  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD1A- -  TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD1A-1NDU. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i 

residuals dins dels edificis. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-

1 

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 

1453-1 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els 

tubs i accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, 

mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és 

el cas. 

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir 

defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus. 

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. 

El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 

- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl 

en el interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a 

la paret. 

- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on 

els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació 

d'aigües residuals de l'edifici. 

- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D 

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 

Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a 

facilitar la fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-

EN 1329-1 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: 

     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 

     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 

     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
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     - 200-250:  0 a 0,5mm 

     - 350:  0 a 0,6mm 

- Gruix parets: 

     - àrea d'aplicació B 

          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

          - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 

          - 180:  3,6 a 4,2mm 

          - 200:  3,9 a 4,5mm 

          - 250:  4,9 a 5,6mm 

          - 315:  6,2 a 7,1mm 

     - àrea d'aplicació BD 

          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

          - 110-125:  3,2 a 3,8mm 

          - 140:  3,5 a 4,1 mm 

          - 160:  4,0 a 4,6 mm 

          - 180:  4,4 a 5,0 mm 

          - 200:  4,9 a 5,6 mm 

          - 250:  6,2 a 7,1 mm 

          - 315:  7,7 a 8,7 mm 

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 

Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, 

compacte, entre les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U 

compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1. 

Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea 

d'aplicació B 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: 

     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 

     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 

     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 

     - 200-250:  0 a 0,5mm 

     - 350:  0 a 0,6mm 

- Gruix total de la paret: 

     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 

     - 180:  3,6 a 4,2mm 

     - 200:  3,9 a 4,5mm 

     - 250:  4,9 a 5,6mm 

     - 315:  6,2 a 7,1mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 

estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de 

pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El 

marcatge ha de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la 

intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub. 

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim 

de les parets, etc.). 

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 

- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Gruix mínim de paret 

- Material 

- Codi de l'àrea d'aplicació 

- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 

- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de 

fabricació 

- Prestacions en clima fred 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials escollits (si s'escau) 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves 

característiques i dimensionament s'adequa al projecte 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

indicats a les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDD4- -  GRAÓ PER A POU DE REGISTRE 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD4-0LVH. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o 

interceptors i materials complementaris per a pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Complements per a pou de registre: 

     - Graó d'acer galvanitzat 

     - Graó de fosa 

     - Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre 

el tub i el pou de registre 

ELEMENTS DE FOSA: 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre 

tipus de residu. 

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 

sorra, gotes fredes, etc.). 

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
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Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 

El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a 

facilitar l'ancoratge. 

Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 

La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, 

discontinuïtats, exfoliacions, etc. 

Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 

Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 

Allargament a la ruptura:  >= 23% 

Característiques del galvanitzat: 

- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 

- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 

- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 

- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 

- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 

- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 2 mm 

- Guerxament:  ± 1 mm 

- Diàmetre del rodó:  - 5% 

GRAÓ DE FOSA: 

Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 

El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les 

càrregues de servei. 

A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 

Allargament a la ruptura:  >= 17% 

Contingut de perlita:  <= 5% 

Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 2 mm 

- Guerxament:  ± 1 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

GRAÓ: 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

GRAÓ DE FOSA: 

* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de 

recepción y suministro de piezas moldeadas. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 

- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: 

     - Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 

     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de 

galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o 

interceptors i materials complementaris per a pous de registre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues 

del trànsit.  

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de 

vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en 

alguna de les classes següents:  

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i 

ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 

d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de 

la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 

estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 

d'aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 

d'aeroports)  

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la 

corrossió.  

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat 

per tal de ser utilitzat.  

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, 

ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.  

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha 

de produir soroll al trepitjar-lo.  

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el 

desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un 

dispositiu de tancament.  

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 

procediments:  

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny  

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui 

obrir amb una eina d'us normal.  

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 

relació amb el bastiment.  

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa 

o reixa i la seva apertura.  

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La 
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pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 

7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en 

condicions d'us.  

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i 

F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.  

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les 

reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han 

d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En 

general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.  

- Complements per a pou de registre:  

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de fosa 

- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el 

tub i el pou de registre  

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i 

tancament, han de complir les especificacions següents:  

- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  

- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  

Toleràncies:  

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Guerxament:  ± 2 mm  

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les 

condicions següents: 

Superfície de ventilació:  

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual 

a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  

Dimensions dels forats de ventilació:  

- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 

- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  

- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 

100º.  

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de 

cobrir a l'element completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, 

escrostonament, ni altres defectes superficials.  

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les 

arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar 

protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  

- A 15:  >= 2 mm 

- B 125:  >= 3 mm 

- C 250:  >= 5 mm 

- D 400:  >= 6 mm 

- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  

Gruix mínim de fosa o d'acer:  

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  



 

 

www.s3e.cat                    205 

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  

ELEMENTS DE FOSA:  

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma 

UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma 

UNE-EN 1563).  

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre 

tipus de residu.  

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 

sorra, gotes fredes, etc.).  

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense 

zones de fosa blanca.  

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a 

la cara superior.  

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa 

colada.  

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  

Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  

Contingut de sofre:  <= 0,14%  

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  

Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 

El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a 

facilitar l'ancoratge. 

Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 

La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, 

discontinuïtats, exfoliacions, etc.  

Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2  

Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2  

Allargament a la ruptura:  >= 23%  

Característiques del galvanitzat:  

- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 

- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 

- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 

- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 

- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 

- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 2 mm  

- Guerxament:  ± 1 mm  

- Diàmetre del rodó:  - 5%  

GRAÓ DE FOSA:  

Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 

El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les 

càrregues de servei.  

A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.  

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2  

Allargament a la ruptura:  >= 17%  

Contingut de perlita:  <= 5% 

Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4%  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 2 mm  

- Guerxament:  ± 1 mm  

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  

Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al 

pou de registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, 

configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub.  

La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.  

El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.  

El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin 

afectar la seva funció.  

No ha de tenir porus.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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BASTIMENT I TAPA O REIXA:  

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de 

peces que conté i les seves dimensions.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 

d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.  

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  

Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del 

fabricant.  

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  

GRAÓ:  

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 

característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 

marcado, control de calidad.  

ELEMENTS DE FOSA GRIS:  

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de 

suministro de piezas moldeadas.  

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

GRAÓ DE FOSA:  

* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de 

recepción y suministro de piezas moldeadas.  

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  

* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías 

de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los 

materiales.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 

indicacions següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 

plec.  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació del marcatge CE en cada entrega.  

- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:  

- Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)  

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de 

galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 

certificat de qualitat del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 

assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i 

en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  
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____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3-FFAC,BDW3-FFAG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements 

especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a 

desguassos i baixants.  

S'han considerat els elements següents:  

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 

dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir 

les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de 

pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.  

PVC-U DE PARET MASSISSA:  

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 

estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-

U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 

(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
BDW3 -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS DE PLÀSTIC 
 
BDW3- -  ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3-FFAC,BDW3-FFAG. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements 

especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a 

desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 

dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir 

les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de 

pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 

estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-

U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 

(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements 

especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a 

desguassos i baixants.  

S'han considerat els elements següents:  

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 

dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir 

les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de 

pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.  

PVC-U DE PARET MASSISSA:  

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 

estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-

U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 

(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BE3 -  EMISSORS PER AIGUA 
 
BE30- -  AEROESCALFADOR (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE30-H61P. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Aeroescalfador per a instal·lacions de calefacció per aigua calenta, aigua 

sobrescalfada o vapor, amb projecció forçada d'aire calent. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per: 

- Bescanviador de calor 

- Ventilador helicoïdal 

- Motor trisifàsic 

- Aletes orientables per a dirigir l'aire 

Han de tenir boques de connexió amb rosca soldades al plafó a dalt i a baix. 

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera 

indeleble ha de portar el símbol "Terra". 

L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades. 

Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua. 

Els elements han de ser de planxa d'acer comercial soldada. 

L'envolvent ha de ser de planxa d'acer pintada. 

No han d'haver peces que tinguin defectes en les rosques dels forats extrems, 

rebaves a la planxa o senyals de cops que siguin perjudicials per al seu ús. 

Ha d'estar preparat per que la descàrrega d'aire sigui en qualsevol posició. 

Ha d'estar provist de suports fixes o orientables. 

Les dades tècniques referents a dimensions i emissió tèrmica han de ser les que 

subministri el fabricant. 

Característiques en condicions normals de funcionament: 

+-------------------------------------+ 

¦ Potència calorífica ¦ Cabal d'aire  ¦ 

¦         (kW)        ¦    (m3/h)     ¦ 

¦-------------------------------------¦ 

¦       15,1          ¦     1350      ¦ 

¦       22,1          ¦     1900      ¦ 

¦       32,6          ¦     2800      ¦ 

+-------------------------------------+ 

Condicions màximes de funcionament: 

- Pressió màxima de treball:  8 bar 

- Temperatura màxima de treball:  175 °C 

Condicions normals de funcionament: 

- Temperatura de l'aigua:  80 ºC 

- Temperatura d'entrada de l'aire:  10 ºC 

- Salt tèrmic:  - 5 ºC 

- Nivell Sonor:  <= 45 dB (A) 

Característiques del motor: 

- Tensió:  220/380 V 

- Velocitat:  1500 rpm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats empaquetades amb els corresponents junts i cargols. 

S'han d'obturar les boques de connexió per a impedir l'entrada de matèries 

estranyes fins que es muntin. 

Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de 

la intempèrie. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada element ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que 

indiqui de manera indeleble: 

- Tensió 

- Tipus de corrent elèctrica 

- Potència 

- Intensitat 

- Identificació del constructor 

- Model o tipus 

- Símbol del grau d'aïllament 

Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovar que les unitats estiguin homologades. 

- Comprovar que els elements que formen la instal·lació compleixen les 

especificacions del projecte 

- Potència nominal en Kcal/h UNE EN-442 per a Ät=50 °C(T.mitja radiador - 

T.ambient) 

- Dimensions de les unitats (alçada, nº columnes, nº elements, longitud, etc.) 

- Tipus de material de les unitats (ferro fos, xapa d'acer, alumini, tub d'acer o 

coure) 

- Tipus de suports. 

- Tipus i diàmetres de les claus, vàlvules, purgadors i detentors 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials 

rebuts. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El 

control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que 

arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BE3 -  EMISSORS PER AIGUA 
 
BE38 -  AEROESCALFADORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aeroescalfador per a instal·lacions de calefacció per aigua calenta, aigua 

sobrescalfada o vapor, amb projecció forçada d'aire calent.  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per:  

- Bescanviador de calor 

- Ventilador helicoïdal 

- Motor trisifàsic 

- Aletes orientables per a dirigir l'aire  

Han de tenir boques de connexió amb rosca soldades al plafó a dalt i a baix.  

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera 

indeleble ha de portar el símbol "Terra".  

L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.  

Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.  

Els elements han de ser de planxa d'acer comercial soldada. 

L'envolvent ha de ser de planxa d'acer pintada. 

No han d'haver peces que tinguin defectes en les rosques dels forats extrems, 

rebaves a la planxa o senyals de cops que siguin perjudicials per al seu ús. 

Ha d'estar preparat per que la descàrrega d'aire sigui en qualsevol posició. 

Ha d'estar provist de suports fixes o orientables. 

Les dades tècniques referents a dimensions i emissió tèrmica han de ser les que 

subministri el fabricant.  

Característiques en condicions normals de funcionament: 

+-------------------------------------+ 

¦ Potència calorífica ¦ Cabal d'aire  ¦ 

¦         (kW)        ¦    (m3/h)     ¦ 

¦-------------------------------------¦ 

¦       15,1          ¦     1350      ¦ 

¦       22,1          ¦     1900      ¦ 

¦       32,6          ¦     2800      ¦ 

+-------------------------------------+  

Condicions màximes de funcionament:  

- Pressió màxima de treball:  8 bar 

- Temperatura màxima de treball:  175 °C  

Condicions normals de funcionament:  

- Temperatura de l'aigua:  80 ºC 

- Temperatura d'entrada de l'aire:  10 ºC 

- Salt tèrmic:  - 5 ºC 

- Nivell Sonor:  <= 45 dB (A)  

Característiques del motor:  

- Tensió:  220/380 V 

- Velocitat:  1500 rpm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats empaquetades amb els corresponents junts i cargols. 

S'han d'obturar les boques de connexió per a impedir l'entrada de matèries 

estranyes fins que es muntin.  

Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de 

la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada element ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que 

indiqui de manera indeleble:  

- Tensió 

- Tipus de corrent elèctrica 

- Potència 
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- Intensitat 

- Identificació del constructor 

- Model o tipus 

- Símbol del grau d'aïllament  

Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovar que les unitats estiguin homologades.  

- Comprovar que els elements que formen la instal·lació compleixen les 

especificacions del projecte  

- Potència nominal en Kcal/h UNE EN-442 per a Ät=50 °C(T.mitja radiador - 

T.ambient)  

- Dimensions de les unitats (alçada, nº columnes, nº elements, longitud, etc.)  

- Tipus de material de les unitats (ferro fos, xapa d'acer, alumini, tub d'acer o 

coure)  

- Tipus de suports.  

- Tipus i diàmetres de les claus, vàlvules, purgadors i detentors  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials 

rebuts.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El 

control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que 

arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BE4 -  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
 
BE42 -  CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE42-0O7W. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en 

mòduls de 3 a 5 m de llargària.  

S'han considerat els materials següents:  

- Planxa d'acer galvanitzat 

- Alumini flexible 

- Alumini rígid 

- Acer inoxidable  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 

l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin 

produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.  

No poden tenir peces interiors soltes.  

Les superfícies internes han de ser llises.  

No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.  

El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció 

agressiva dels productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de 

tenir una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran 

de sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma UNE 

100012 d'higiene de sistemes de climatització.  



 

 

www.s3e.cat                    214 

La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin 

determinades pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a 

conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants.  

Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que 

dicti el fabricant.  

Característiques tècniques:  

+--------------------------------------------------+ 

¦             ¦     Alumini       ¦     Acer       ¦ 

¦             ¦      rígid        ¦ inoxidable     ¦ 

¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦Gruix (mm)   ¦       0,7         ¦       1        ¦ 

¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦  Pes xapa   ¦      1,72         ¦      8,1       ¦ 

¦ (kg/m2)     ¦                   ¦                ¦ 

¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400   ¦ 

¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦ 

¦Pres. Treball¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 

¦ (mm.c.d.a.) ¦    <=150    ¦=100 ¦<=100   ¦<=150  ¦ 

¦(UNE 100-102)¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 

+--------------------------------------------------+  

Característiques tècniques:  

+--------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦    Alumini      ¦       Planxa acer                  ¦ 

¦             ¦    Flexible     ¦       galvanitzat                  ¦ 

¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦ 

¦Gruix (mm)   ¦    no definit   ¦          0,5                ¦ 0,7  ¦ 

¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦ 

¦Diàm. (mm)   ¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400  ¦ 

¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 

¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦ 

¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 

¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9  ¦ 

+--------------------------------------------------------------------+  

CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:  

Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret 

prima corrugada amb plegament articulat per les seves vores, les quals han de ser 

comprimibles.  

Estiratge per metre d'origen comprimit:  <= 5 m  

CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT:  

Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o 

helicoïdalment sobre el seu diàmetre, formant un tub estanc per mitjà d'un encaix 

de doblec de les seves vores.  

Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox:  

+-------------------------------+ 

¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància  ¦ 

¦     ( mm )      ¦             ¦ 

¦-----------------¦-------------¦ 

¦      100        ¦   + 0,5     ¦ 

¦      125        ¦   + 0,5     ¦ 

¦      160        ¦   + 0,6     ¦ 

¦      200        ¦   + 0,7     ¦ 

¦      250        ¦   + 0,8     ¦ 

¦      400        ¦   + 1       ¦ 

+-------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró 

comprimit.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y 

accesorios de sección circular. Dimensiones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i 

accessoris de suportació i contrastar amb la documentació d'assaigs del 

fabricant.   

- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes 

metàl·lics, segons especificacions de projecte o UNE 100104.  

- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.  

- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 

100105.  

- Accessoris per a la distribució d'aire:  

- Verificació del nivell sonor 

- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire. 

- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al 

foc dels materials per a l'aïllament de conductes.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials 

rebuts.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El 

control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que 

arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BE4 -  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
 
BE42 -  CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS 
 
BE42- -  CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE42-0O7W. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en 

mòduls de 3 a 5 m de llargària. 

S'han considerat els materials següents: 

- Planxa d'acer galvanitzat 

- Alumini flexible 
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- Alumini rígid 

- Acer inoxidable 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 

les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 

Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 

l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin 

produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 

No poden tenir peces interiors soltes. 

Les superfícies internes han de ser llises. 

No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 

El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció 

agressiva dels productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de 

tenir una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran 

de sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma UNE 

100012 d'higiene de sistemes de climatització. 

La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin 

determinades pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a 

conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants. 

Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que 

dicti el fabricant. 

Característiques tècniques: 

+--------------------------------------------------+ 

¦             ¦     Alumini       ¦     Acer       ¦ 

¦             ¦      rígid        ¦ inoxidable     ¦ 

¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦Gruix (mm)   ¦       0,7         ¦       1        ¦ 

¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦  Pes xapa   ¦      1,72         ¦      8,1       ¦ 

¦ (kg/m2)     ¦                   ¦                ¦ 

¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400   ¦ 

¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦ 

¦Pres. Treball¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 

¦ (mm.c.d.a.) ¦    <=150    ¦=100 ¦<=100   ¦<=150  ¦ 

¦(UNE 100-102)¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 

+--------------------------------------------------+ 

Característiques tècniques: 

+--------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦    Alumini      ¦       Planxa acer                  ¦ 

¦             ¦    Flexible     ¦       galvanitzat                  ¦ 

¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦ 

¦Gruix (mm)   ¦    no definit   ¦          0,5                ¦ 0,7  ¦ 

¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦ 

¦Diàm. (mm)   ¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400  ¦ 

¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 

¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦ 

¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 

¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9  ¦ 

+--------------------------------------------------------------------+ 

CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE: 

Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret 

prima corrugada amb plegament articulat per les seves vores, les quals han de ser 

comprimibles. 

Estiratge per metre d'origen comprimit:  <= 5 m 

CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT: 

Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o 

helicoïdalment sobre el seu diàmetre, formant un tub estanc per mitjà d'un encaix 

de doblec de les seves vores. 

Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox: 

+-------------------------------+ 

¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància  ¦ 
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¦     ( mm )      ¦             ¦ 

¦-----------------¦-------------¦ 

¦      100        ¦   + 0,5     ¦ 

¦      125        ¦   + 0,5     ¦ 

¦      160        ¦   + 0,6     ¦ 

¦      200        ¦   + 0,7     ¦ 

¦      250        ¦   + 0,8     ¦ 

¦      400        ¦   + 1       ¦ 

+-------------------------------+ 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró 

comprimit. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y 

accesorios de sección circular. Dimensiones. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i 

accessoris de suportació i contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant. 

- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes 

metàl·lics, segons especificacions de projecte o UNE 100104. 

- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183. 

- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 

100105. 

- Accessoris per a la distribució d'aire: 

     - Verificació del nivell sonor 

     - Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire. 

     - Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al 

foc dels materials per a l'aïllament de conductes. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials 

rebuts. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El 

control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que 

arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 
 
BE52 -  CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE52-0OKG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conductes rectangulars de planxa d'acer galvanitzat en mòduls de 2 m.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les seves unions longitudinals han de ser encadellades, i els extrems han d'anar 

amb plecs de 180°.  

Les quatre cares han d'anar reforçades amb plec del tipus "punta de diamant".  

Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 

l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin 

produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.  

No poden tenir peces interiors soltes.  

Les superfícies internes han de ser llises.  

No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'engròs i amb les corresponents tires d'unió transversal.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

* UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y 

accesorios, de sección rectangular. Dimensiones.  

* UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica 

de sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 
 
BE52 -  CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS 
 
BE52- -  CONDUCTE RECTANGULAR METÀL·LIC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE52-0OKG. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conductes rectangulars de planxa d'acer galvanitzat en mòduls de 2 m. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les seves unions longitudinals han de ser encadellades, i els extrems han d'anar 

amb plecs de 180°. 

Les quatre cares han d'anar reforçades amb plec del tipus "punta de diamant". 

Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 

l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin 

produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 

No poden tenir peces interiors soltes. 

Les superfícies internes han de ser llises. 

No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'engròs i amb les corresponents tires d'unió transversal. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

* UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y 

accesorios, de sección rectangular. Dimensiones. 

* UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica 

de sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BE6 -  AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Planxa d'alumini per al recobriment d'aïllaments de conductes.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.  

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes 

de l'acabat superficial.  

La superfície ha de ser llisa i plana.  

Les arestes han de ser rectes i escairades.  

El gruix de la planxa ha de ser constant.  

Toleràncies:  

- Llargària o amplària:  ± 1 mm  

- Planor:  ± 1 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no 

s'alterin les seves característiques.  

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per 

tipus de perfil i acabats.  



 

 

www.s3e.cat                    220 

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que 

permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEA -  ENERGIA SOLAR TÈRMICA 
 
BEA1 -  CAPTADORS SOLARS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Captadors solars plans amb coberta de vidre.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar homologat d'acord amb el Reial Decret 891/1980 i la Ordre de 28 de 

juliol de 1980.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 

normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  

La carcassa del captador ha de ser estanca a l'aigua de pluja per a prevenir 

filtracions. Així mateix, ha d'estar construït de manera que els condensats no 

s'acumulin al seu interior. El disseny ha de preveure la ventilació a través de la 

carcassa.  

Tots els materials han de ser incombustibles i han de resistir la màxima 

temperatura d'estancament. Així mateix han de ser resistents als xocs tèrmics i a 

l'exposició a la radiació UV. Els materials que no resisteixin la radiació UV han 

d'estar degudament protegits contra les radiacions incidents i reflexades.  

No han d'aparèixer tensions mecàniques quan s'arriba a la màxima temperatura 

d'estancament.  

Els materials han de ser resistents a les tensions ambientals com ara la pluja, 

neu, calamarsa, vent, altes humitats i pol·lucions de l'aire.  

Els materials en contacte amb el fluid caloportador han de ser resistents a les 

accions del mateix.  

Els passos i conductes a través de la carcassa han d'estar constituïts de manera 

que no puguin haver fuites causades per la dilatació tèrmica. Les connexions dels 

captadors han de ser capaces de suportar les tensions que es produeixen durant el 

muntatge i el funcionament.  

A la màxima temperatura d'estancament, els materials no han de patir contraccions, 

no s'han de fondre, i no han d'emetre vapors que puguin condensar sobre altres 

superfícies ni produir corrosions..  

El captador ha de complir els assaigs requerits en les normes UNE-EN 12975-1 i 

UNE-EN 12975-2. Concretament, durant els assaigs no es pot produir cap de les 

següents fallades:  

- No s'han de produir fuites a l'absorbidor ni deformacions que estableixin 

contacte d'aquest amb la coberta 

- Trencaments o deformacions permanents de la coberta o de les fixacions de la 

coberta 

- Trencaments o deformacions permanents dels punts de fixació de la carcassa del 

captador 

- Acumulació d'humitat a dintre del captador  

Coeficient global de pèrdues (Producció ACS):  <= 10 W/m2°C  

Han de portar marcades les dades següents:  

- Nom del fabricant 
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- Tipus 

- Número de sèrie 

- Any de fabricació 

- Superfície total del captador 

- Pressió màxima de treball 

- Temperatura d'estancament a 1000 W/m2 i 30ºC 

- Volum de líquid caloportador 

- Pes del captador en buit  

- Control d'homologació  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats, amb totes les proteccions necessàries per al transport 

i emmagatzematge i amb les boques de connexió hidràuliques tapades. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

El fabricant ha de lliurar un manual amb les instruccions d'instal·lació que ha de 

contenir com a mínim la següent informació:  

- Dimensions i pes del captador, instruccions sobre transport i manipulació 

- Descripció del procediment de muntatge 

- Recomanacions sobre la protecció contra llamps 

- Instruccions sobre el fluid caloportador i sobre la connexió amb el circuit 

d'ACS 

- Recomanacions sobre el fluid caloportador que es pot fer servir així com les 

precaucions que s'han de prendre durant l'omplerta, operació i servei 

- Pressió màxima de treball, caiguda de pressió i màxim i mínim angle d'inclinació 

- Requisits de manteniment  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE.  

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, sobre homologación de los paneles solares.  

UNE-EN 12975-1:2006 Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. 

Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 12975-2:2006 Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. 

Parte 2: Métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEA -  ENERGIA SOLAR TÈRMICA 
 
BEA2- -  CAPTADOR SOLAR PLANO CON CUBIERTA DE VIDRIO 
 
Pliego de condiciones 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

 

Captadores solares planos con cubierta de vidrio. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Estará homologado en conformidad con el Real Decreto 891/1980 y la Orden de 28 de 

julio de 1980. 

Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 

Estará diseñado y construido de manera que sus característica en uso normal sean 
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seguras y sin peligro para el usuario y su entorno. 

La carcasa del captador será estanca al agua de lluvia para prevenir filtraciones. 

Así mismo, estará construido de manera que los condensados no se acumulen en su 

interior. El diseño ha de prever la ventilación a través del armazón. 

Todos los materiales serán incombustibles y resistirán la máxima temperatura de 

estancamiento. Así mismo serán resistentes a los choques térmicos y a la 

exposición a la radiación UV. Los materiales que no resistan la radiación UV 

estarán debidamente protegidos contra las radiaciones incidentes y reflejadas. 

No aparecerán tensiones mecánicas cuando se llegue a la máxima temperatura de 

estancamiento. 

Los materiales serán resistentes a las tensiones ambientales como la lluvia, 

nieve, granizo, vientos, altas humedades y poluciones del aire. 

Los materiales en contacto con el fluido caloportador serán resistentes a las 

acciones del mismo. 

Los pasos y conductos a través del armazón estarán constituidos de manera que no 

puedan haber fugas causadas por la dilatación térmica. Las conexiones de los 

captadores serán capaces de soportar las tensiones que se producen durante el 

montaje y el funcionamiento. 

A la máxima temperatura de estancamiento, los materiales no sufrirán 

contracciones, no se fundirán, y no emitirán vapores que puedan condensar sobre 

otras superficies ni corroerlas. 

El captador cumplirá los ensayos requeridos en las normas UNE-EN 12975-1 y UNE-EN 

12975-2. Concretamente, durante los ensayos no se puede producir ninguno de los 

siguientes fallos: 

- No se producirán fugas en el absorbedor ni deformaciones que establezcan 

contacto de éste con la cubierta 

- Roturas o deformaciones permanentes de la cubierta o de las fijaciones de la 

cubierta 

- Roturas o deformaciones permanente de los puntos de fijación del armazón del 

captador 

- Acumulación de humedad dentro del captador 

Coeficiente global de pérdidas (Producción ACS):  <= 10 W/m2°C 

Llevará marcadas las indicaciones siguientes: 

- Nombre del fabricante 

- Tipo 

- Número de serie 

- Año de fabricación 

- Superficie total del captador 

- Presión máxima de trabajo 

- Temperatura de estancamiento a 1000 W/m2 y 30ºC 

- Volumen de líquido caloportador 

- Peso del captador en vacío 

- Control de homologación 

 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: Embalados, con todas las protecciones necesarias para el transporte y 

almacenamiento y con las bocas de conexión hidráulicas tapadas. 

Almacenamiento: En sitios protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades 

y de los rayos del sol. 

El fabricante dará un manual con las instrucciones de instalación que contendrá 

como mínimo la siguiente información: 

- Dimensiones y peso del captador, instrucciones sobre transporte y manipulación 

- Descripción del procedimiento de montaje 

- Recomendaciones sobre la protección contra rayos 

- Instrucciones sobre el fluido caloportador y sobre la conexión con el circuito 

de ACS 

- Recomendaciones sobre el fluido caloportador que se puede usar, así como las 

precauciones que se tomarán durante el llenado, operación y servicio 

- Presión máxima de trabajo, caída de presión y máximo y mínimo ángulo de 

inclinación 

- Requisitos de mantenimiento 

 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 



 

 

www.s3e.cat                    223 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, sobre homologación de los paneles solares. 

UNE-EN 12975-1:2006 Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. 

Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 12975-2:2006 Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. 

Parte 2: Métodos de ensayo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEA -  ENERGIA SOLAR TÈRMICA 
 
BEA7- -  SOPORTE PARA CAPTADOR SOLAR 
 
Pliego de condiciones 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

 

Elementos auxiliares para captadores solares. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Soportes metálicos para captadores solares formados por un conjunto de perfiles 

de acero para montar en obra 

- Fluido caloportador formado por una mezcla de agua y aditivos 

SOPORTES: 

Los perfiles de acero que constituyen la estructura de soporte de los paneles 

tendrán un aspecto exterior uniforme y sin defectos. 

No presentará defectos internos o externos que perjudiquen su correcta 

utilización. 

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química 

del acero. 

Las piezas tendrán la forma y dimensiones especificadas en la DT del fabricante. 

Las tolerancias estarán dentro de los límites especificados. 

Junto con el conjunto de perfiles que conforman los soportes, se entregarán las 

instrucciones para su montaje. 

La piezas se podrán identificar fácilmente entro del esquema de montaje. 

Las partes del soporte se montarán con tornillos, tuercas y arandelas. Quedarán 

unidas por los agujeros practicados en el perfil. 

No se pueden realizar agujeros nuevos ni modificar los existentes. 

Los soportes, ya montados, resistirán el peso del captador, así como las acciones 

y sobrecargas propias de su función. 

La estructura de soporte estará protegida superficialmente contra la acción de los 

agentes ambientales. Si durante el montaje se provocan desperfectos leves sobre la 

protección superficial, se procederá a su reparación con métodos y materiales 

compatibles con la propia protección tradicional. 

 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

SOPORTES: 

Suministro: Desmontados y embalados con todas las protecciones necesarias de 

manera que no sufran deformaciones, golpes ni esfuerzos no previstos. El 

fabricante ha de suministrar los accesorios necesarios para su instalación así 

como un esquema para el ensamblaje de la estructura de soporte. 

Almacenamiento: En lugares secos, sin contacto directo con el suelo y protegido de 



 

 

www.s3e.cat                    224 

la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones. 

 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

* UNE-ENV 12977-3:2002 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones 

a medida. Parte 3: Caracterización del funcionamiento de acumuladores para las 

instalaciones de calefacción solares. 

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEA -  ENERGIA SOLAR TÈRMICA 
 
BEAZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A CAPTADORS SOLARS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements auxiliars per a captadors solars.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Suports metàl·lics per a captadors solars constituïts per un conjunt de perfils 

d'acer per a muntar a l'obra 

- Fluid caloportador format per una mescla d'aigua i additius  

SUPORTS:  

Els perfils d'acer que constitueixen l'estructura de suport dels panells han de 

tenir aspecte exterior uniforme i sense defectes.  

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta 

utilització.  

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició 

química de l'acer.  

Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT del fabricant. 

Les toleràncies han d'estar dins dels límits especificats.  

Juntament amb el conjunt de perfils que conformen els suports, s'han de lliurar 

les instruccions per al seu muntatge.  

Les peces s'han de poder identificar fàcilment dins de l'esquema de muntatge.  

Les parts del suport s'han de muntar amb cargols, femelles i volanderes. Han de 

quedar unides pels forats practicats al perfil.  

No es poden practicar forats nous ni modificar els existents.  

Els suports, un cop muntats, han de resistir el pes del captador, així com les 

accions i sobrecàrregues pròpies de la seva funció.  

L'estructura de suport ha d'estar protegida superficialment contra l'acció dels 

agents ambientals. Si durant el muntatge es provoquen desperfectes lleus sobre la 

protecció superficial, aleshores s'ha de procedir a la seva reparació amb mètodes 

i materials compatibles amb la pròpia protecció superficial.  

FLUID CALOPORTADOR:  

Ha d'estar format per una mescla homogènia d'aigua i líquid anticongelant, 

anticorrossiu i antiebullició (prolenglicol). 

No ha de ser tòxic, irritar la pell, els ulls o les mucoses, o contaminant de 

l'aigua. Ha de ser totalment biodegradable. 

Ha de ser compatible amb tots els materials de la instal·lació.  

Ha de mantenir les seves propietats físiques i químiques en els intervals de 

temperatura admissible per tots els components i materials de la instal·lació.  



 

 

www.s3e.cat                    225 

El contingut de sals s'ha d'ajustar a les especificacions de l'apartat 3.2.2.1. 

del CTE DB HE 4.  

pH (20°C):  5-9  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUPORTS:  

Subministrament: Desmuntats i embalats amb totes les proteccions necessàries de 

manera que no pateixin deformacions, cops ni esforços no previstos. El fabricant 

ha de subministrar els accessoris necessaris per a la seva instal·lació així com 

un esquema per a l'ensamblatge de l'estructura de suport. 

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de 

la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

FLUID CALOPORTADOR:  

Subministrament: En pots o bidons.  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Límits de temperatura 

- Toxicitat i inflamabilitat  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 

i sense contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE.  

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

* UNE-ENV 12977-3:2002 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones 

a medida. Parte 3: Caracterización del funcionamiento de acumuladores para las 

instalaciones de calefacción solares.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEH -  PLANTES DE REFREDAMENT D'AIGUA I BOMBA DE CALOR 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEHTZNQ0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Plantes refredadores d'aigua i bomba de calor condensades per aire amb ventiladors 

axials o centrífugs. 

S'han considerat els tipus de compressors següents:  

- Hermètic rotatiu 

- Hermètic alternatiu 

- Semihermètic alternatiu 

- Semihermètic de cargol  

Han de constar dels mecanismes i dispositius següents:  
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- Envoltant de xapa d'acer galvanitzat amb reixetes 

- Compressors 

- Bateries condensadores de tubs de coure i aletes d'alumini 

- Evaporadors horitzontals multitubulars, de tubs de coure amb aïllament tèrmic i 

resistència tèrmica de protecció 

- Connexions d'entrada i sortida d'aigua 

- Connexions elèctriques 

- Motoventiladors 

- Circuit frigorífic de tubs de coure 

- Caixes de control i maniobra amb interruptors de comandament, termòstat, 

contactors i relès 

- Bastidor sobre el que van muntats els elements anteriors  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts 

deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o 

durant la instal·lació. 

El xassís i l'envoltant han d'anar aïllades tèrmicament i acústicament. 

Ha de tenir portes i tapes de registre per al manteniment. 

Ha d'estar preparada per a col·locar a l'exterior. 

Han de venir completament muntats, cablejats i provats de fàbrica. 

Les dades tècniques han de ser les que subministri el fabricant. 

Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb 

seguretat i no representin cap perill per a les persones o el seu entorn, fins i 

tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal. 

Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels 

materials han d'estar garantides pels fabricants dels materials respectius. 

Tots els components del circuit frigorífic han d'estar dissenyats i fabricats de 

manera que siguin estancs i suportin la pressió de funcionament normal, parada i 

transport, tenint en compte les tensions tèrmiques, mecàniques i físiques  que es 

puguin produir. 

Les peces mòbils de la màquina estaran proveïdes de protectors, d'acord amb les 

normes UNE_EN 292-1, UNE_EN 292-2 i UNE_EN 294. 

Els compressors, motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de 

manera que l'emissivitat de soroll es mantingui en el nivell més baix possible. 

De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el 

més petites possibles. 

Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat 

per l'aigua que pugui condensar-se sobre superfícies fredes, o pels fluids que 

puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de l'aparell. 

Els aparells preparats per a l'ús exterior han d'estar dissenyats de manera que la 

neu no pugui entrar en l'aparell fins el punt que pugui resultar perillós per a 

les parts actives. 

No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com 

vernissos, esmalts, paper, cotó, capa d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites 

aïllants o material de reblert. 

No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 

Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i 

deterioraments mecànics que perjudiquin la seguretat o la protecció contra xocs 

elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació negligent.  

Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de 

tots els òrgans de control no ha de comportar cap risc d'accident. 

Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que 

qualsevol situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte 

al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un funcionament 

perillós. 

Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti 

difícil col·locar-les en una posició incorrecta durant el muntatge. 

L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció 

suficient contra els contactes accidentals amb les parts actives. 

Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells 

estacionaris, i les diferents posicions dels dispositius reguladors de tots els 

aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans 

visuals.  

Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament 

identificades sobre el mateix interruptor, o sobre la placa de muntatge. 

Els termòstats, o dispositius destinats a la regulació de temperatura per part de 

l'usuari han de portar una indicació que proporcioni el sentit d'augment o 

disminució de la magnitud regulada. 
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L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació 

accidental de la regulació dels termòstats o d'altres dispositius de comandament. 

Han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de 

l'alimentació. 

Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables estaran degudament arrodonits 

i aïllats. En cap cas els cables han de transmetre esforços a la regleta de 

connexió. 

El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra 

N. 

El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol 

característic generalment acceptat per al conductor de terra. 

Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts 

que puguin ser retirades quan es connecten els conductors. 

Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han 

d'incorporar una indicació que ha de donar a entendre clarament que abans de 

qualsevol manipulació sobre l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de 

l'alimentació.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Completament muntats a fàbrica i embalats en capses, en posició 

tal que no surti l'oli del compressor. 

L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie, la unitat exterior ha de quedar en posició tal que l'oli no surti del 

compressor.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 378-2:2008 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de 

seguridad y medioambientales. Parte 2: Diseño, fabricación, ensayos, marcado y 

documentación.  

UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 

1: Requisitos generales.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar una placa amb les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Designació del model 

- Potència frigorífica total útil 

- Potència nominal absorbida en les condicions normals 

- Característiques de l'energia d'alimentació 

- Tipus de refrigerant, segons ISO 817 i càrrega inicial a fàbrica 

- Grau de protecció respecte a l'entrada d'aigua  

El fabricant o distribuïdor de l'aparell ha d'aportar la següent documentació:  

- Potència frigorífica útil total per a diferents condicions de funcionament, fins 

i tot amb les potències nominals absorbides en cada cas 

- Coeficient d'eficiència energètica per a diferents condicions de funcionament 

- Límits extrems de funcionament admesos 

- Tipus i característiques de la regulació de capacitat 

- Classe i quantitat de refrigerant 

- Pressions màximes de treball en les línies d'alta i baixa pressió de refrigerant 

- Exigències de l'alimentació elèctrica i situació de la caixa de connexió 

- Cabal fluid secundari a evaporador, pèrdua de càrrega i altres característiques 

del circuit secundari 

- Cabal fluid de refredament del condensador, pèrdua de càrrega i altres 

característiques del circuit 



 

 

www.s3e.cat                    228 

- Exigències i recomanacions instal·lació, espais manteniment, situació i 

dimensions d'escomeses, etc. 

- Instruccions de funcionament i manteniment 

- Dimensions màximes de l'equip 

- Nivell màxim de potència acústica ponderat a Lwa en decibels, determinat segons 

UNE 74105 

- Pesos en transport i en funcionament 

- Característiques de motors i ventiladors 

- Cabal d'aire per a diferents valors de la pressió estàtica exterior 

- Temperatures màxima i mínima de condensació admissibles 

- Diàmetres de les connexions a l'evaporador i condensadors remots, en el seu cas  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels 

equips i materials que s'han d'utilitzar.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de transport fins a l'obra i control de càrrega i descàrrega.  

- Comprovar que els equips compleixen els requisits especificats en projecte.  

- Comprovar que els equips tinguin plaques d'identificació i estiguin registrats 

pel ministeri d'Indústria i Energia.  

- Fabricant 

- Nº Fabricació 

- Model 

- Característiques energia alimentació 

- Potència nominal absorbida 

- Capacitat frigorífica nominal 

- Nº de compressors i tipus 

- Classe de refrigerant 

- Quantitat de refrigerant 

- Coeficient d'eficiència energètica- Eficiència energètica estacional 

- Nº de ventiladors, velocitats, cabal i pressions. 

- Característiques de mòdul hidrònic si forma part de la planta 

- Pressió i potència sonora 

- Pes en funcionament 

- Temperatura del fluid exterior d'entrada i sortida del evaporador 

- Temperatura del fluid exterior d'entrada i sortida del condensador 

- Pèrdua de pressió en evaporador en plantes refredadores per aigua 

- Pèrdua de pressió en condensador en plantes refredadores per aigua 

- Temperatura i pressió d'evaporació 

- Temperatura i pressió de condensació 

- Potència tèrmica instantània del generador 

- CEE o COP instantani 

- Cabal d'aigua en evaporador 

- Cabal d'aigua en condensador 

- Coeficient d'eficiència energètica banda condensador (en equips amb bomba de 

calor)  

- Sol·licitació al fabricant el protocol de proves que tinguin establert per a la 

recepció de materials i lliurament d'equips  

- Supervisió dels assaigs realitzats pel fabricant  

- En equips frigorífics d'importació, comprovar l'homologació dels assaigs 

d'estanquitat dels equips.  

- Realització d'informe amb resultats dels assaigs, si és el cas, o comprovació 

dels equips rebuts.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de realitzar assaigs per tots els equips de producció de fred.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.  

Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que 

no compleixin les especificacions del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 
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BEJ -  UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEJTZP27. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Fan-coil horitzontal de sostre, sense envoltant, amb entrada d'aire horitzontal, 

per a connectar a corrent monofàsic.  

Fan-coil per a recolzar sobre el paviment de tipus consola vertical i per a 

connectar a corrent monofàsic.  

Fan-coil de tipus mural per a sistemes d'instal·lació de dos tubs, per a muntar 

superficialment, amb ventiladors centrífugs.  

Fan-coil de sostre de tipus cassete per a sistemes d'instal·lació de dos tubs, amb 

4 vies de sortida d'aire i per a muntar superficialment, amb ventiladors 

centrífugs.  

Fan-coil per a acoblar a conductes, per a sistemes d'instal·lació de 2 o 4 tubs, 

amb ventiladors centrífugs.  

Ha d'estar format per:  

- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini 

- Ventilador centrífug 

- Filtre d'aire regenerable 

- Safata de recollida de condensats 

- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements i 

conté els punts de fixació de tot el conjunt  

Ha d'estar format per:  

- Bateria intercanviadora amb tub d'aletes de coure o d'alumini 

- Ventilador centrífug d'una o diverses turbines i 3 velocitats 

- Filtre d'aire regenerable 

- Safata de recollida de condensats 

- Estructura de planxa galvanitzada i aïllada que suporta tots els elements 

- Les cares frontal i posterior han d'estar tapades amb cobertes amovibles de 

planxa d'acer esmaltada al foc 

- A la cara superior hi ha una reixeta de sortida d'aire, d'aletes orientables 

- Hi ha d'haver un commutador d'engegada i de selecció de velocitat de gir del 

ventilador  

Ha d'estar format per:  

- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini 

- Ventilador centrífug d'una turbina i 3 velocitats 

- Filtre d'aire regenerable 

- Safata de recollida de condensats 

- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements 

- Carcassa metàl·lica formada per una envoltant de planxa d'acer amb acabat lacat, 

amb les boques d'entrada i sortida d'aire 

- Circuit de control per a l'arrencada i aturada del ventilador i selecció de la 

velocitat de gir  

Ha d'estar format per:  

- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini 

- Ventilador centrífug d'una turbina i 3 velocitats 

- Filtre d'aire regenerable 

- Safata de recollida de condensats 

- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements 

- Sortides d'aire amb dispositiu per a acoblar conductes 

- Circuit de control per a l'arrencada i aturada del ventilador i selecció de la 

velocitat de gir  

Ha de tenir les connexions següents:  

- Entrada i sortida de l'aigua de l'intercanviador 

- Evacuació de l'aigua condensada 

- Energia elèctrica  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin 

funcionals.  

Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb 

seguretat i no representin cap perill per a les persones o el seu entorn, fins i 

tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal.  
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Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels 

materials han d'estar garantides pels fabricants dels materials respectius.  

Els motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que 

l'emissivitat de soroll es mantingui en el nivell més baix possible. 

De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el 

més petites possible.  

Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat 

per l'aigua que pugui condensar-se sobre superfícies fredes, o pels fluids que 

puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de l'aparell.  

No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com 

vernissos, esmalts, paper, cotó, capa d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites 

aïllants o material de reblert. 

No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.  

Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i 

deterioraments mecànics que perjudiquin la seguretat o la protecció contra xocs 

elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació negligent. 

Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de 

tots els òrgans de control no ha de comportar cap risc d'accident.  

Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que 

qualsevol situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte 

al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un funcionament 

perillós.  

Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti 

difícil col·locar-les en una posició incorrecta durant el muntatge.  

L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció 

suficient contra els contactes accidentals amb les parts actives.  

Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament 

arrodonits i aïllats. En cap cas els cables han de transmetre esforços a la 

regleta de connexió.  

El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra 

N. 

El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol 

característic generalment acceptat per al conductor de terra. 

Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts 

que puguin ser retirades quan es connecten els conductors.  

Tensió elèctrica:  monofàsica 230 V a.c.  

Característiques tècniques:  

+-------------------------------------------------------------+ 

¦ Potència  ¦ Cabal ¦ Cabal ¦ Temp. aigua ¦ Pes ¦ Intensitat  ¦ 

¦frigorífica¦ aire  ¦ aigua ¦   d'entrada ¦     ¦             ¦ 

¦    (kW)   ¦(m3/h) ¦(m3/h) ¦    (°C)     ¦ (kg)¦     (A)     ¦ 

¦-----------¦-------¦-------¦-------------¦-----¦-------------¦ 

¦    1,7    ¦ <=350 ¦ 0,25  ¦      7      ¦  18 ¦      0,7    ¦ 

¦    2,3    ¦ <=525 ¦ 0,30  ¦      7      ¦  21 ¦      0,7    ¦ 

¦    2,9    ¦ <=700 ¦ 0,37  ¦      7      ¦  26 ¦      0,7    ¦ 

¦    4,1    ¦<=1000 ¦ 0,50  ¦      7      ¦  33 ¦      1,3    ¦ 

¦    4,7    ¦<=1000 ¦ 0,80  ¦      7      ¦  33 ¦      1,3    ¦ 

¦    5,8    ¦<=1000 ¦ 1,00  ¦      7      ¦  47 ¦      1,3    ¦ 

¦    7      ¦<=1400 ¦ 1,30  ¦      6      ¦  47 ¦      1,3    ¦ 

+-------------------------------------------------------------+  

Temperatura seca de l'aire:  25°C  

Humitat relativa:  43%  

Pressió de prova de l'intercanviador:  >= 4 bar  

Tensió elèctrica:  230 V, corrent monofàsic  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en caixes.  

L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. 

Parte 1: Requisitos generales.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar una placa amb les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Designació del model 

- Potència nominal absorbida en les condicions normals 

- Característiques de l'energia d'alimentació 

- Característiques del motor i del ventilador 

- Sageta que indiqui de forma inequívoca el sentit de gir del motor  

El fabricant ha de subministrar la següent documentació:  

- Dimensions i característiques generals 

- Característiques tècniques de cadascun dels components de l'aparell 

- Esquema elèctric i connexionat 

- Instruccions de muntatge 

- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels 

equips i materials que s'han d'utilitzar.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Comprovar que els fan-coils estiguin identificats, tinguin placa de 

característiques i compleixin els requisits especificats en projecte. Comprovar:  

- Fan-coil: marca, model, nº de sèrie, potència, tensió.  Ventiladors: tipus de 

filtre, cabals, tipus de vàlvules, frigories/hora, kCalories/hora. 

- Instal·lació elèctrica: tipus de proteccions elèctriques. Secció i aïllaments 

de cables. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat als fan-coils 

rebuts.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El 

control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que 

arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
BEK1 -  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts 

deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o 

durant la instal·lació.  

Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 

l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin 
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produir com a conseqüència del règim normal de funcionament 

No han de contaminar l'aire que circula a través seu  

Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor 

metàl·lic de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser 

fixat al bastiment de muntatge.  

Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un 

bastidor metàl·lic de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat 

per a ser recolzat al bastiment de muntatge.  

No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants 

entre si.  

La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
BEK8 -  DIFUSORS LINIALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Difusors lineals amb una o dues sortides d'aire.  

S'han contemplat els següents tipus d'elements:  

- Difusors amb plènum de planxa amb o sense aïllament tèrmic 

- Difusors amb boca de connexió amb o sense comporta de regulació 

- Element d'acabat per a la formació de cantonades a 90º  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts 

deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o 

durant la instal·lació.  

Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 

l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin 

produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 

No han de contaminar l'aire que circula a través seu.  

No pot tenir peces soltes al seu interior.  

DIFUSOR:  

Han d'estar formats per:  

- Caixa de planxa d'acer galvanitzat (plènum) amb o sense aïllament tèrmic sobre 

la que hi van muntats els elements de suport, la boca de connexió i la comporta 

de regulació si és el cas 

- Element difusor amb dispositius de fixació per al muntatge sobre el plènum i amb 

els elements d'acabat necessaris per a l'adaptació al cel ras  

ELEMENT D'ACABAT:  

Ha d'estar format per una peça en angle recte de les mateixes característiques que 

l'element de sortida d'aire del difusor.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Per unitats.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
BEKE -  TOVERES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEKE2C81. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DIFUSOR MODULAR LINIAL DE TOVERES D'ALTA INDUCCIÓ  

Difusors lineals formats per un conjunt de toveres individuals per a la sortida 

d'aire, preparats per a anar muntats directament sobre el conducte. 

S'han contemplat els següents tipus d'elements:  

- Difusors formats per toveres de qualsevol geometria, per a muntar sobre 

conductes de secció circular 

- Difusors formats per toveres de qualsevol geometria, per a muntar sobre 

conductes de cares planes  

TOVERES DE LLARG ABAST  

Toveres circulars de llarg abast orientables manualment, d'alumini lacat, per 

muntar sobre conductes o sobre paraments verticals o horitzontals. 

S'han contemplat els següents elements:  

- overes amb embellidor fixat clipat 

- Toveres amb embellidor fixat mecànicament 

- Toveres per col·locades en l'extrem del conducte 

- Toveres per muntar en el lateral de conducte circular, pel que necessiten portar 

una peça d'adaptació.  

MULTITOVERES DE LLARG ABAST  

Plaques rectangulars d'acer galvanitzat lacat que incorporen un conjunt de toveres 

circulars en una o dues files, orientables manualment, d'alumini lacat. Són 

toveres de llarg abast per muntar sobre conductes o sobre paraments verticals o 

horitzontals. 

S'han contemplat els següents elements:  

- Multitoveres per fixar sobre parament vertical o horitzontal 

- Multitoveres per muntar en el lateral de conducte circular, pel que necessiten 

portar una peça d'adaptació.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts 

deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o 

durant la instal·lació.  

Les toveres i difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al 

moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions 

que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 

No han de contaminar l'aire que circula a través seu.  
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No pot tenir peces soltes al seu interior.  

En el cas del difusor modular linial de toveres d'alta inducció han d'estar 

formats pel conjunt de toveres individuals muntades sobre una xapa d'acer 

galvanitzat i els junts necessaris per a l'estanquitat de la unió entre el difusor 

i el conducte.  

El diàmetre de les toveres i multitoveres de llarg abast fa referència al diàmetre 

necessari per a embocar la peça al conducte o plénum. Quan es parla del diàmetre 

de la boca es fa referència a l'obertura de sortida d'aire.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEU1 -  PURGADORS AUTOMATICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Purgadors de llautó amb flotador de posició vertical.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'incorporar una vàlvula d'obturació.  

Ha d'eliminar l'aire dels tubs de forma automàtica.  

Tots els seus components han de ser inalterables a l'aigua calenta.  

Ha d'estar homologat per la Delegació d'Indústria.  

Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Model 

- Pressió màxima de treball 

- Diàmetre de connexió  

Gruix mínim del cos:  2 mm  

Temperatura màxima de treball:  110°C  

Pressió de treball:  <= 10 bar  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEU4 -  DIPOSITS D'EXPANSIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dipòsit d'expansió per a instal·lacions de climatització.  

S'han considerat els elements següents:  

- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica 

- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica i amb compressor accionat 

elèctricament 

- Conjunt de dipòsit d'expansió de membrana amb compressor, purgador, vàlvula de 

seguretat i quadre elèctric, d'una capacitat de 0,20 m3 i una pressió de 0,8 

Mpa, amb connexions roscades, cos de planxa d'acer esmaltat i amb peus de suport 

per a col·locar verticalment  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El dipòsit d'expansió ha de ser metàl·lic o d'un altre material estanc i resistent 

als esforços que ha de suportar.  

En cas que sigui metàl·lic, ha d'anar protegit contra la corrosió.  

La planxa no ha de tenir defectes, rebaves o senyals de cops que siguin 

perjudicials per al seu ús.  

Ha de permetre una connexió segura a la xarxa.  

L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.  

Ha de tenir una membrana especial interna. 

La membrana ha de dividir dues cambres: la de nitrogen i la d'expansió d'aigua.  

El dipòsit ha de ser completament estanc i les unions soldades.  

La  rosca de connexió no ha de tenir defectes ni rebaves.  

La vàlvula de càrrega de nitrogen ha d'estar precintada.  

La temperatura màxima de treball ha de ser la indicada pel fabricant.  

Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Model 

- Pressió màxima de treball 

- Diàmetre de connexió  

DIPÒSIT DE PLANXA D'ACER TANCAT AMB MEMBRANA ELÀSTICA:  

Ha d'estar format per:  

- Cambra de nitrogen 

- Cambra d'expansió d'aigua 

- Boca de connexió 

- Membrana especial 

- Vàlvula de càrrega de nitrogen  

El dipòsit amb compressor accionat elèctricament ha de tenir a més:  

- Compressor accionat per motor elèctric 

- Manometre indicador  

Diàmetre de la rosca de connexió:  

- Dipòsit amb membrana elàstica:  3/4" ó 1" 

- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1 1/2" ó 2"  

Sobrepressió màxima:  

- Dipòsit amb membrana elàstica:  0,5 bar 

- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1,0 bar  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió 

per a impedir l'entrada de matèries estranyes, fins que es muntin.  

Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  

Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits de la intempèrie, dels 
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impactes i les altes temperatures.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 100155:2004 Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión.  

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, 

relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre 

Equipos a Presion.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEU5 -  TERMÒMETRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Termòmetre bimetàl·lic, de contacte o amb beina roscada.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar protegit contra la corrosió.  

Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la temperatura, protegit de 

l'exterior, amb una esfera graduada i una agulla de lectura.  

El termòmetre de contacte ha de portar ha de portar una abraçadora acoplable.  

Diàmetre de l'esfera:  65 mm  

Escala de temperatura:  de 0 a 120º C.  

TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:  

La beina ha d'estar construida amb material metàl·lic inoxidable.  

La beina ha de ser estanca a una pressió hidràulica igual a 1,5 vegades la de 

servei.  

La llargària de la veina ha de ser l'especificada en la DT.  

Diàmetre de la rosca:  1/2"  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:  

Subministrament: En caixes, amb la corresponent rosca.  

TERMÒMETRE DE CONTACTE:  

Subministrament: En caixes, amb la corresponent abaraçadora.  

CONDICIONS GENERALS:  

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
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- Nom del fabricant o marca comercial  

Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de 

les tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.  

- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, 

sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions 

tècniques i referències.  

- Control específic dels elements:  

- Tipus 

- Escala i diàmetre  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials 

rebuts.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEU6 -  MANÒMETRES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEU6-1CIU,BEU6-1CIW,BEU6-1CIT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Manòmetres d'esfera per a roscar.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de 

l'exterior, amb una esfera graduada i una agulla de lectura.  

Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.  

Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.  

Material:  Acer  

Temperatura de servei (T):  - 20°C <= T <= 60°C  

Tolerància de precisió:  ± 0,1 %  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y 

Acometidas de Combustibles Gaseosos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pressió de servei  

Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de 

les tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.  

- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons 

projecte.  

- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, 

sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions 

tècniques i referències.  

- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEU6 -  MANÒMETRES 
 
BEU6- -  DIPÒSIT D'EXPANSIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEU6-1CIU,BEU6-1CIW,BEU6-1CIT. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Dipòsit d'expansió per a instal·lacions de climatització. 

S'han considerat els elements següents: 

- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica 

- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica i amb compressor accionat 

elèctricament 

- Conjunt de dipòsit d'expansió de membrana amb compressor, purgador, vàlvula de 

seguretat i quadre elèctric, d'una capacitat de 0,20 m3 i una pressió de 0,8 Mpa, 

amb connexions roscades, cos de planxa d'acer esmaltat i amb peus de suport per a 

col·locar verticalment 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El dipòsit d'expansió ha de ser metàl·lic o d'un altre material estanc i resistent 

als esforços que ha de suportar. 
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En cas que sigui metàl·lic, ha d'anar protegit contra la corrosió. 

La planxa no ha de tenir defectes, rebaves o senyals de cops que siguin 

perjudicials per al seu ús. 

Ha de permetre una connexió segura a la xarxa. 

L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades. 

Ha de tenir una membrana especial interna. 

La membrana ha de dividir dues cambres: la de nitrogen i la d'expansió d'aigua. 

El dipòsit ha de ser completament estanc i les unions soldades. 

La  rosca de connexió no ha de tenir defectes ni rebaves. 

La vàlvula de càrrega de nitrogen ha d'estar precintada. 

La temperatura màxima de treball ha de ser la indicada pel fabricant. 

Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Model 

- Pressió màxima de treball 

- Diàmetre de connexió 

DIPÒSIT DE PLANXA D'ACER TANCAT AMB MEMBRANA ELÀSTICA: 

Ha d'estar format per: 

- Cambra de nitrogen 

- Cambra d'expansió d'aigua 

- Boca de connexió 

- Membrana especial 

- Vàlvula de càrrega de nitrogen 

El dipòsit amb compressor accionat elèctricament ha de tenir a més: 

- Compressor accionat per motor elèctric 

- Manometre indicador 

Diàmetre de la rosca de connexió: 

- Dipòsit amb membrana elàstica:  3/4" ó 1" 

- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1 1/2" ó 2" 

Sobrepressió màxima: 

- Dipòsit amb membrana elàstica:  0,5 bar 

- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1,0 bar 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió 

per a impedir l'entrada de matèries estranyes, fins que es muntin. 

Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 

Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits de la intempèrie, dels 

impactes i les altes temperatures. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 100155:2004 Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión. 

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, 

relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre 

Equipos a Presion. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEU9 -  PIRÒSTATS DE FUMS 
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BEU9- -  MANÒMETRE (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEU9-H5AY. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Manòmetres d'esfera per a roscar. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de 

l'exterior, amb una esfera graduada i una agulla de lectura. 

Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 

Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió. 

Material:  Acer 

Temperatura de servei (T):  - 20°C <= T <= 60°C 

Tolerància de precisió:  ± 0,1 % 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y 

Acometidas de Combustibles Gaseosos. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pressió de servei 

Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de 

les tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements. 

- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons 

projecte. 

- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, 

sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions 

tècniques i referències. 

- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEUC- -  PURGADOR AUTOMÀTIC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEUC-0OWB. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Purgadors de llautó amb flotador de posició vertical. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'incorporar una vàlvula d'obturació. 

Ha d'eliminar l'aire dels tubs de forma automàtica. 

Tots els seus components han de ser inalterables a l'aigua calenta. 

Ha d'estar homologat per la Delegació d'Indústria. 

Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Model 

- Pressió màxima de treball 

- Diàmetre de connexió 

Gruix mínim del cos:  2 mm 

Temperatura màxima de treball:  110°C 

Pressió de treball:  <= 10 bar 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
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BEUE -  DIPÒSITS D'INERCIA 
 
BEUE- -  TERMÒMETRE 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEUE-1CJE,BEUE-1CJ5,BEUE-1CJ6. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Termòmetre bimetàl·lic, de contacte o amb beina roscada. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar protegit contra la corrosió. 

Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la temperatura, protegit de 

l'exterior, amb una esfera graduada i una agulla de lectura. 

El termòmetre de contacte ha de portar ha de portar una abraçadora acoplable. 

Diàmetre de l'esfera:  65 mm 

Escala de temperatura:  de 0 a 120º C. 

TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA: 

La beina ha d'estar construida amb material metàl·lic inoxidable. 

La beina ha de ser estanca a una pressió hidràulica igual a 1,5 vegades la de 

servei. 

La llargària de la veina ha de ser l'especificada en la DT. 

Diàmetre de la rosca:  1/2" 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA: 

Subministrament: En caixes, amb la corresponent rosca. 

TERMÒMETRE DE CONTACTE: 

Subministrament: En caixes, amb la corresponent abaraçadora. 

CONDICIONS GENERALS: 

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de 

les tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements. 

- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, 

sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions 

tècniques i referències. 
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- Control específic dels elements: 

     - Tipus 

     - Escala i diàmetre 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials 

rebuts. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEUG- -  VÀLVULA DE BUIDAT AMB ROSCA (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEUG-H5ON. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Vàlvula per a buidat d'instal·lacions amb cos de llautó i amb connexió roscada. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per un cos de llautó amb els extrems preparats per a una unió 

roscada i un element obturador. 

L'accionament de la vàlvula ha de fer-se amb una clau de quadradet, que no forma 

part de la vàlvula. 

Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 

L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses. 

No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar 

l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 

L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no 

disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament. 

Ha de ser resistent a la corrosió. 

Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior. 

Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de 

circulació del fluid. 

Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes, amb les boques de connexió tapades. 

La clau de quadradet s'ha de subministrar amb la vàlvula. 

Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEV -  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, 

CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV2 -  ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura 

seleccionada a la regleta de selecció.  

Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada.  

Temperatura de treball:  5° - 30°C  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de 

les tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.  

- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, 

sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions 

tècniques i referències.  

- Control específic dels elements:  

- Cicles d'obertura/Tancament 

- Interval de regulació i escala  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials 

rebuts.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 
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amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEV -  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, 

CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV4 -  CABLEJAT INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cables per a bus de dades i materials per a l'execució de la instal·lació 

elèctrica de punts de control per a la regulació, control, supervisió i gestió 

d'instal·lacions.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cables per a bus de dades  

- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control  

MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:  

Es composa de tubs rígids o flexibles i cables necessaris per a la realització de 

la instal·lació elèctrica del punt de control.  

Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para 

instalaciones eléctricas" i amb el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión".  

Els conductors han de complir amb la norma UNE 21-022-82 "Conductores de cables 

aislados." i amb el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  

CABLES DE DADES:  

Aquests cables han d'estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 

mm de diàmetre llis i recuit, aïllats amb una capa extruïda de polietilè sòlid 

colorat segons clau i disposats a parells. Els conductors han de ser rígids de 

coure electrolític pur, amb un bo trefilatge i uniformement recuit, de secció 

perfectament circular i uniforme. La superfície  ha de ser llisa, neta i brillant 

i ha d'esar exempta d'escates, esquerdes o qualsevol altre tipus de defecte.  

Per a l'aïllament dels conductors s'ha d'emprar polietilè d'alta densitat i alt 

pes molecular. Cada conductor s'ha d'aïllar amb una capa contínua de polietilè 

sense porus ni cap defecte. Els fils aïllats s'han de torsionar en parells amb un 

pas adequat i amb un codi de colors per distingir-los. Cadascú dels aparells s'ha 

d'encintar individualment amb una cinta de polièster aplicada  helicoidalment amb 

un cavalcament adequat i altra cinta d'alumini-polièster ( de 0,025 mm el fruix de 

polièster i 0,023 mm l'alumini) aplicada també helicoidalment i amb un cavalcament 

adequat.  

La coberta de protecció és de tipus anti-ignífuga i ha de constar d'una pantalla 

d'alumini i una coberta de termoplàstic ignífug envoltant al nucli. Sobre la cinta 

envoltant s'ha de disposar una cinta d'alumini aplicada longitudinalment i 

cavalcada d'un gruix de 0,2 mm i un cavalcament mínim de 6,5 mm. Sota la mateixa 

s'ha d'aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre per a continuïtat de pantalla.  

Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents:  

- Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle:  <= 16,3 Ohms 10%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no 

s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humtiats, 

raigs de sol i dins del embalatge original.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



 

 

www.s3e.cat                    246 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086 1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos 

generales.  

UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEW -  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 
 
BEW1- -  SUPORT PER A CONDUCTES CIRCULARS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW1-0OX5. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser 

els adequats per al conducte i no han de fer disminuir les característiques 

pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 
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BEW -  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 
 
BEW2- -  SUPORT PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW2-FG8A. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser 

els adequats per al conducte i no han de fer disminuir les característiques 

pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEW -  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 
 
BEW4 -  ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser 

els adequats per al conducte i no han de fer disminuir les característiques 

pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
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d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Dimensions en cm  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEW -  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 
 
BEW5 -  ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW52000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser 

els adequats per al conducte i no han de fer disminuir les característiques 

pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Dimensions en cm  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEZ4-1CJN. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements auxiliars per a radiadors.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Taps cecs 

- Taps amb reducció 

- Purgadors manuals 

- Purgadors automàtics 

- Aixetes 

- Detectors de sortida  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a emissors (per 

aigua) i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF5 -  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
 
BF52 -  TUBS DE COURE SEMIDUR 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs de coure semidur, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions 

sanitàries i de calefacció.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes 

apreciables. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense 

rebaves.  

- Composició química: Cu + Ag:  mín. 99,90%;  0,015% =< P =< 0,040% 

- Estat metal·lúrgic (UNE-EN 1173):  R250 (semidur). Resistència mínima a la 

tracció 250 MPa 

- El tipus de coure es designa indistintament com: Cu-DHP o CW024A  
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Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, ambdós inclosos, han d'anar 

marcats al llarg de la seva longitud, cada 600 mm com a màxim, amb la següent 

informació com a mínim:  

- Marcatge permanent (llegible fins al final del cicle de vida de la instal·lació)  

- Referència a la norma EN 1057 

- Marca identificativa del fabricant 

- La data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12)  

- Marcatge durador (llegible fins al moment de la posada en marxa de la 

instal·lació):  

- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la 

paret 

- Identificació de l'estat metal·lúrgic  

Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmetre > 54 mm, han d'incorporar un 

marcatge similar a l'anterior, almenys en ambdós extrems. 

Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat CE, també uniformement 

distribuit al llarg de la seva longitud.  

Llargària:  Barres de 3 m o 5 m  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior nominal:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Diàmetre exterior nominal ¦    Toleràncies en el diàmetre exterior   ¦ 

¦            (mm)           ¦                   (mm)                   ¦ 

¦---------------------------¦------------------------------------------¦ 

¦                           ¦    aplicable al    ¦    aplicable a      ¦ 

¦      >      ¦     =<      ¦    diàmetre mig    ¦ qualsevol diàmetre  ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦      6      ¦     18      ¦       ± 0,04       ¦       ± 0,09        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦     18      ¦     28      ¦       ± 0,05       ¦       ± 0,10        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦     28      ¦     54      ¦       ± 0,06       ¦       ± 0,11        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦     54      ¦     76      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,15        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦     76      ¦     89      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,20        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦     89      ¦    108      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,30        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦    108      ¦    159      ¦       ± 0,2        ¦       ± 0,4         ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

- Gruix de paret:  

+---------------------------------------------------------+ 

¦ Diàmetre exterior ¦  Tolerància en el gruix de la paret ¦ 

¦     nominal       ¦-------------------------------------¦ 

¦                   ¦      g < 1 mm    ¦     g => 1 mm    ¦ 

¦      (mm)         ¦        (%)       ¦       (%)        ¦ 

¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 

¦     < 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 13        ¦ 

¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 

¦    => 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 15 (*)    ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

 (*) ± 10% per a tubs de 35 mm, 42 mm i 54 mm amb un gruix de paret d'1,2 mm                    

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin 

soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge 

d'aigua no destinada al consum humà, 

 - Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre 

reacció al foc utilitzades per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no 

destinada al consum humà. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 

assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 

conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge 

de gas o gasoil per a subministrament de sistemes de calefacción o refrigeració 

d'edificis, des del dipòsit d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de 

reducció de pressió de la red fins a l'entrada del sistema de la caldera, 

calefacció o refrigeració de l'edifici:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre 

reacció al foc utilitzades per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o 

combustible destinat al subministrament dels sistemes de calefacció o 

climatització d'edificis per a reserves d'emmagatzematge externes o l'última 

unitat de reducció de la xarxa d'entrada dels sistemes de calefacció o 

refrigeració d'edificis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre 

el producte, o en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial 

que l'acompanya i anirà acompanyat de la següent informació:  

- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge 

- Referència a la norma europea EN 1057 

- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst 

- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides 

a la taula ZA.1 de la norma EN 1057, que han de ser com mínim les següents:  

- Reacció al foc 

- Resistència a l'aixafament 

- Pressió interior 

- Toleràncies dimensionals 

- Resistència a les altes temperatures 

- Soldabilitat 

- Estanquitat: gasos i líquids 

- Durabilitat de la resistència a l'aixafament, pressió interior i estanquitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control del material de soldadura (% plata)  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la 

instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)  

- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió 

nominal)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

No s'han d'admetre tubs en bobina (recuit). Quan s'especifiqui en barres de coure 

dur.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF5 -  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
 
BF53- -  TUB DE COURE SEMIDUR 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF53-FGLJ,BF53-FGLE,BF53-FGLD. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Tubs de coure semidur, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions 

sanitàries i de calefacció. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 

les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 

Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes 

apreciables. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense 

rebaves. 

- Composició química: Cu + Ag:  mín. 99,90%;  0,015% =< P =< 0,040% 

- Estat metal·lúrgic (UNE-EN 1173):  R250 (semidur). Resistència mínima a la 

tracció 250 MPa 

- El tipus de coure es designa indistintament com: Cu-DHP o CW024A 

Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, ambdós inclosos, han d'anar 

marcats al llarg de la seva longitud, cada 600 mm com a màxim, amb la següent 

informació com a mínim: 

- Marcatge permanent (llegible fins al final del cicle de vida de la instal·lació) 

     - Referència a la norma EN 1057 

     - Marca identificativa del fabricant 

     - La data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12) 

- Marcatge durador (llegible fins al moment de la posada en marxa de la 

instal·lació): 

     - Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la 

paret 

     - Identificació de l'estat metal·lúrgic 

Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmetre > 54 mm, han d'incorporar un 

marcatge similar a l'anterior, almenys en ambdós extrems. 

Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat CE, també uniformement 

distribuit al llarg de la seva longitud. 

Llargària:  Barres de 3 m o 5 m 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior nominal: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Diàmetre exterior nominal ¦    Toleràncies en el diàmetre exterior   ¦ 

¦            (mm)           ¦                   (mm)                   ¦ 

¦---------------------------¦------------------------------------------¦ 

¦                           ¦    aplicable al    ¦    aplicable a      ¦ 

¦      >      ¦     =<      ¦    diàmetre mig    ¦ qualsevol diàmetre  ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦      6      ¦     18      ¦       ± 0,04       ¦       ± 0,09        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦     18      ¦     28      ¦       ± 0,05       ¦       ± 0,10        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦     28      ¦     54      ¦       ± 0,06       ¦       ± 0,11        ¦ 
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¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦     54      ¦     76      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,15        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦     76      ¦     89      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,20        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦     89      ¦    108      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,30        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦    108      ¦    159      ¦       ± 0,2        ¦       ± 0,4         ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Gruix de paret: 

+---------------------------------------------------------+ 

¦ Diàmetre exterior ¦  Tolerància en el gruix de la paret ¦ 

¦     nominal       ¦-------------------------------------¦ 

¦                   ¦      g < 1 mm    ¦     g => 1 mm    ¦ 

¦      (mm)         ¦        (%)       ¦       (%)        ¦ 

¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 

¦     < 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 13        ¦ 

¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 

¦    => 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 15 (*)    ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

 (*) ± 10% per a tubs de 35 mm, 42 mm i 54 mm amb un gruix de paret d'1,2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin 

soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge 

d'aigua no destinada al consum humà, 

 - Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre 

reacció al foc utilitzades per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no 

destinada al consum humà. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 

assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 

conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge 

de gas o gasoil per a subministrament de sistemes de calefacción o refrigeració 

d'edificis, des del dipòsit d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de 

reducció de pressió de la red fins a l'entrada del sistema de la caldera, 

calefacció o refrigeració de l'edifici:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre 

reacció al foc utilitzades per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o 

combustible destinat al subministrament dels sistemes de calefacció o 

climatització d'edificis per a reserves d'emmagatzematge externes o l'última 

unitat de reducció de la xarxa d'entrada dels sistemes de calefacció o 
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refrigeració d'edificis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

- Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge 

d'aigua no destinada al consum humà, 

 - Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre 

reacció al foc utilitzades per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no 

destinada al consum humà. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 

assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 

conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge 

de gas o gasoil per a subministrament de sistemes de calefacción o refrigeració 

d'edificis, des del dipòsit d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de 

reducció de pressió de la red fins a l'entrada del sistema de la caldera, 

calefacció o refrigeració de l'edifici:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre 

reacció al foc utilitzades per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o 

combustible destinat al subministrament dels sistemes de calefacció o 

climatització d'edificis per a reserves d'emmagatzematge externes o l'última 

unitat de reducció de la xarxa d'entrada dels sistemes de calefacció o 

refrigeració d'edificis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre 

el producte, o en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial 

que l'acompanya i anirà acompanyat de la següent informació: 

- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge 

- Referència a la norma europea EN 1057 

- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst 

- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides 

a la taula ZA.1 de la norma EN 1057, que han de ser com mínim les següents: 

     - Reacció al foc 

     - Resistència a l'aixafament 

     - Pressió interior 

     - Toleràncies dimensionals 

     - Resistència a les altes temperatures 

     - Soldabilitat 

     - Estanquitat: gasos i líquids 

     - Durabilitat de la resistència a l'aixafament, pressió interior i 

estanquitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control del material de soldadura (% plata) 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la 

instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 

- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor) 

- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió 

nominal) 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

No s'han d'admetre tubs en bobina (recuit). Quan s'especifiqui en barres de coure 

dur. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
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BF5 -  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
 
BF54- -  TUB DE COURE RECUIT PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF54-1JXW. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 

les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 

Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

El tub ha de ser rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes 

apreciables. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense 

rebaves. 

Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu 

ús. 

TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735: 

La designació del tub ha de constar de: 

- La denominació (tub de coure) 

- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 

- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1 

- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix 

nominal 

- Composició del material: 

- Cu+Ag:  => 99,90% 

- Fòsfor:  0,015% =< P =< 0,040% 

- Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A. 

Característiques mecàniques: 

- Resistència a la tracció:  => 220 Mpa 

- Allargament:  => 40% 

- Duresa (HV 5):  40 a 70 

Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han 

de mantenir dintre dels paràmetres especificats per la norma UNE-EN 12735-1. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Els tubs es poden subministrar en rotlles de 25 m o 50 m. 

S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les 

condicions de netedat interna del tub en les condicions normals de manipulació i 

emmagatzematge. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre 

superfícies planes. 

TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735: 

Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i 

indeleble: 

- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 

- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 

- Quantitat 

- Estat de tractament 

- Marca d'identificació del fabricant 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin 

soldadura, para aire acondicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para 

canalizaciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF5 -  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
 
BF56- -  TUB DE COURE SEMIDUR PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF56-1JXO,BF56-1JXG. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Tubs de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 

les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 

Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes 

apreciables. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense 

rebaves. 

Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu 

ús. 

TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735: 

La designació del tub ha de constar de: 

- La denominació (tub de coure) 

- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 

- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1 

- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix 

nominal 

- Composició del material: 

- Cu+Ag:  => 99,90% 

- Fòsfor:  0,015% =< P =< 0,040% 

- Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A. 

Característiques mecàniques: 

- Resistència a la tracció:  => 250 Mpa 

- Allargament:  => 30% 

- Duresa (HV 5):  75 a 100 

Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han 

de mantenir dintre dels paràmetres especificats per la norma UNE-EN 12735-1. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En barres de 3 m, 5 m o 6 m. Han d'estar embalats en lots de les 
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mateixes mides i estat de tractament. 

S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les 

condicions de netedat interna del tub en les condicions normals de manipulació i 

emmagatzematge. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 

TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735: 

Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i 

indeleble: 

- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 

- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 

- Quantitat 

- Estat de tractament 

- Marca d'identificació del fabricant 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin 

soldadura, para aire acondicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para 

canalizaciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF5 -  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
 
BF5A -  TUBS DE COURE SEMIDUR PER A INSTAL·LACIONS FRIGORIFIQUES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes 

apreciables. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense 

rebaves.  

Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu 

ús.  

TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:  

La designació del tub ha de constar de:  

- La denominació (tub de coure)  

- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 

- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1  

- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix 

nominal 

- Composició del material: 

- Cu+Ag:  => 99,90% 

- Fòsfor:  0,015% =< P =< 0,040% 

- Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A.  

Característiques mecàniques:  

- Resistència a la tracció:  => 250 Mpa 

- Allargament:  => 30% 

- Duresa (HV 5):  75 a 100  

Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han 

de mantenir dintre dels paràmetres especificats per la norma UNE-EN 12735-1.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En barres de 3 m, 5 m o 6 m. Han d'estar embalats en lots de les 

mateixes mides i estat de tractament.  

S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les 

condicions de netedat interna del tub en les condicions normals de manipulació i 

emmagatzematge.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  

TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:  

Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i 

indeleble:  

- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 

- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 

- Quantitat 

- Estat de tractament 

- Marca d'identificació del fabricant  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin 

soldadura, para aire acondicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para 

canalizaciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFC -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIPROPILÈ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFC0-0AG6,BFC0-0AG5,BFC0-0AG4,BFC0-0AFX,BFC0-0AFO,BFC1FB00,BFC0-0AG9,BFC0-0AG7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de 

fluids.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En un examen visual sense augments, les superfícies interna i externa dels tubs 

han de ser llises i estar netes i exemptes de ratlladures, ampolles, impureses, 

porus i qualsevol altre imperfecció que pugés impedir als tubs complir els 

requisits establerts en la norma EN ISO 15874-2. Els extrems dels tubs han d'estar 

tallats perpendicularment al seu eix, amb un tall net.  

Per a qualsevol classe de condició de servei, pressió de disseny i diàmetre 

nominal, el gruix de paret mínim, ha de ser tal que, el valor de la sèrie 

calculada per al tub (Scalc.), sigui menor o igual que els valors definits a les 

taules 1, 2 o 3 de l'EN ISO 15874-2, en funció del tipus de material.  

Les toleràncies dimensionals han de complir amb els valors de la taula 7 de l'EN 

ISO 15874-2.  

La pressió màxima de servei i la temperatura d'aplicació, ha de complir amb els 

valors de l'annex A de la norma EN ISO 15874-2, en funció del material del tub i 

de la classe de condició de servei.  

Les característiques mecàniques del tub, comprovades segons l'UNE-EN 921, han de 

complir amb l'especificat a l'apartat 7 de la norma EN ISO 15874-2.  

Les característiques físiques i químiques del tub, ha de complir amb l'especificat 

en l'apartat 8 de la norma EN ISO 15874-2.  

El tub ha de portar marcades, cada m, les dades següents:  

- Referència a la norma EN 15874 
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- Nom del fabricant o marca comercial 

- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret nominal 

- Classe de dimensió 

- Tipus de material 

- Classe d'aplicació relacionada amb la pressió de disseny 

- Opacitat (si es declarada pel fabricant) 

- Data i lloc de fabricació (ha de ser possible fer la traçabilitat del producte)  

Les marques s'han de ser llegibles a simple vista un cop instal·lat el tub.  

Material:  

- PP-H: Polipropilè-homopolímer 

- PP-B: Polipropilè-copolímer bloc 

- PP-R: Polipropilè-copolímer a l'atzar  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN ISO 15874-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades 

(ISO 15874-1:2003).  

UNE-EN ISO 15874-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos. (ISO 

15874-2:2003).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFC -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIPROPILÈ 
 
BFC0- -  TUB DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFC0-0AG6,BFC0-0AG5,BFC0-0AG4,BFC0-0AFX,BFC0-0AFO,BFC0-0AG9,BFC0-0AG7. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Tubs de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de 

fluids. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 

les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 

Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

En un examen visual sense augments, les superfícies interna i externa dels tubs 

han de ser llises i estar netes i exemptes de ratlladures, ampolles, impureses, 

porus i qualsevol altre imperfecció que pugés impedir als tubs complir els 
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requisits establerts en la norma EN ISO 15874-2. Els extrems dels tubs han d'estar 

tallats perpendicularment al seu eix, amb un tall net. 

Per a qualsevol classe de condició de servei, pressió de disseny i diàmetre 

nominal, el gruix de paret mínim, ha de ser tal que, el valor de la sèrie 

calculada per al tub (Scalc.), sigui menor o igual que els valors definits a les 

taules 1, 2 o 3 de l'EN ISO 15874-2, en funció del tipus de material. 

Les toleràncies dimensionals han de complir amb els valors de la taula 7 de l'EN 

ISO 15874-2. 

La pressió màxima de servei i la temperatura d'aplicació, ha de complir amb els 

valors de l'annex A de la norma EN ISO 15874-2, en funció del material del tub i 

de la classe de condició de servei. 

Les característiques mecàniques del tub, comprovades segons l'UNE-EN 921, han de 

complir amb l'especificat a l'apartat 7 de la norma EN ISO 15874-2. 

Les característiques físiques i químiques del tub, ha de complir amb l'especificat 

en l'apartat 8 de la norma EN ISO 15874-2. 

El tub ha de portar marcades, cada m, les dades següents: 

- Referència a la norma EN 15874 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret nominal 

- Classe de dimensió 

- Tipus de material 

- Classe d'aplicació relacionada amb la pressió de disseny 

- Opacitat (si es declarada pel fabricant) 

- Data i lloc de fabricació (ha de ser possible fer la traçabilitat del producte) 

Les marques s'han de ser llegibles a simple vista un cop instal·lat el tub. 

Material: 

- PP-H: Polipropilè-homopolímer 

- PP-B: Polipropilè-copolímer bloc 

- PP-R: Polipropilè-copolímer a l'atzar 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN ISO 15874-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades 

(ISO 15874-1:2003). 

UNE-EN ISO 15874-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos. (ISO 

15874-2:2003). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFQ -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
 
BFQ0- -  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BFQ0-0DDE,BFQ0-0DH3,BFQ0-0DGR,BFQ0-0DGS,BFQ0-0DH7,BFQ0-0DGV,BFQ0-0DIE,BFQ0-
0DKU,BFQ0-0DG0,BFQ0-0DGU,BFQ0-0DKR,BFQ0-0DGK,BFQ0-0DGT,BFQ0-0DGY,BFQ0-0DK5,BFQ0-
0DKA. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de 

l'escuma. 

El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin 

desenvolupar microorganismes. 

No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès. 

No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una 

acumulació accidental del condensat. 

Llargària:  2 m 

Conductivitat tèrmica a 20°C:  <= 0,041 W/m K 

Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds:  >= 10°C 

Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents:  40°C - 65°C 

Reacció contra el foc (UNE 53-127):  Autoextingible 

Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios". 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats en paquets. 

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra 

les pluges, les humitats i els impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de 

combustión de probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i 

homologacions dels materials. 

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del 

projecte. (temperatures màximes i mínimes, i espessors). 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a 

aïllar. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i 

característiques tèrmiques requerides en la instal·lació a aïllar. 

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar 

el material segons criteri de la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFQ -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
 
BFQ3 -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de 

l'escuma.  

El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin 

desenvolupar microorganismes.  

No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.  

No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una 

acumulació accidental del condensat.  

Llargària:  2 m  

Conductivitat tèrmica a 20°C:  <= 0,041 W/m K  

Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds:  >= 10°C  

Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents:  40°C - 65°C  

Reacció contra el foc (UNE 53-127):  Autoextingible  

Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios".  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats en paquets.  

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra 

les pluges, les humitats i els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de 

combustión de probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i 

homologacions dels materials.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del 

projecte. (temperatures màximes i mínimes, i espessors).  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a 

aïllar.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i 

característiques tèrmiques requerides en la instal·lació a aïllar.  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar 

el material segons criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFR -  RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFR0-0D81,BFR0-0D7U,BFR0-0D7Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Recobriment de l'aïllament tèrmic de canonades mitjançant planxa d'alumini.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La planxa ha de tenir les arestes rectes, les cares llises i no ha de tenir cops, 

deformacions ni altres defectes. 

Tipus d'alumini (UNE-EN 485-2):  EN AW-1200(Al 99,9) 

Les característiques de l'alumini han de correspondre a les especificacions de la 

norma UNE-EN 485-2  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,1 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En planxes de 2 m de llargària o en bobines de 70 a 100 m de 

llargària. 

Emmagatzematge: Les planxes, apilades sobre superfícies planes i protegides contra 

els impactes, i les bobines col·locades horitzontalment sobre superfícies planes i 

protegides contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFR -  RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
 
BFR0- -  RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFR0-0D81,BFR0-0D7U,BFR0-0D7Z. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Recobriment de l'aïllament tèrmic de canonades mitjançant planxa d'alumini. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La planxa ha de tenir les arestes rectes, les cares llises i no ha de tenir cops, 

deformacions ni altres defectes. 

Tipus d'alumini (UNE-EN 485-2):  EN AW-1200(Al 99,9) 
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Les característiques de l'alumini han de correspondre a les especificacions de la 

norma UNE-EN 485-2 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 0,1 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En planxes de 2 m de llargària o en bobines de 70 a 100 m de 

llargària. 

Emmagatzematge: Les planxes, apilades sobre superfícies planes i protegides contra 

els impactes, i les bobines col·locades horitzontalment sobre superfícies planes i 

protegides contra els impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWA-0AP7,BFWA-0AP6,BFWA-0APC,BFWA-0AP5,BFW1-0CVW,BFW1-0CVP,BFW1-0CVU,BFWD-
2HKY,BFWA-0APD,BFWD-2HKN,BFWD-2HKW,BFW5-2NYG,BFW5-2NYE,BFW5-2NYH,BFW5-2NYI,BFW6-
04O0,BFW6-04NU,BFW6-04NP,BFWC1F20,BFWA-0AP9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, 

derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i 

d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual 

pertanyin.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 

dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir 

les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que 

transportin.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW1 -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS D'ACER NEGRE 
 
BFW1- -  ACCESSORI PER A RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFW1-0CVW,BFW1-0CVP,BFW1-0CVU. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, 

derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i 

d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual 

pertanyin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 

dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir 

les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que 

transportin. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
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BFW6- -  ACCESSORI PER A TUB DE COURE 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFW6-04O0,BFW6-04NU,BFW6-04NP. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, 

derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i 

d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual 

pertanyin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 

dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir 

les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que 

transportin. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFWA- -  ACCESSORI PER A TUB DE POLIPROPILÈ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWA-0AP7,BFWA-0AP6,BFWA-0APC,BFWA-0AP5,BFWA-0APD,BFWA-0AP9. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, 

derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i 

d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual 

pertanyin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 

dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir 

les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que 

transportin. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFWD- -  ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWD-2HKY,BFWD-2HKN,BFWD-2HKW. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, 

derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i 

d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual 

pertanyin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 

dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir 

les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que 

transportin. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYF-0AQ2,BFYF-0AQ1,BFYF-0AQ7,BFYF-0AQ0,BFY3-065O,BFY3-065L,BFY7-0DWF,BFY7-0DW8,BFY7-
0DWD,BFYC-04PD,BFYF-0AQ8,BFY3-065I,BFY3-065H,BFYC-04PI,BFYC-04PA,BFY3-065N,BFYC-
04OK,BFYC-04OX,BFYC-04OQ,BFYC1F20,BFYF-0AQ4,BFY3-065M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  

- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, 

etc.)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, 

i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la 

instal·lació en cap de les seves aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que 

transportin.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
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BFY3- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE 
CANONADES AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFY3-065O,BFY3-065L,BFY3-065I,BFY3-065H,BFY3-065N,BFY3-065M. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 

- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, 

etc.) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, 

i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la 

instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que 

transportin. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
BFY7- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFY7-0DWF,BFY7-0DW8,BFY7-0DWD. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
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- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, 

etc.) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, 

i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la 

instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que 

transportin. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
BFYC -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ 
 
BFYC- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYC-04PD,BFYC-04PI,BFYC-04PA,BFYC-04OK,BFYC-04OX,BFYC-04OQ. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 

- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, 

etc.) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, 

i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la 

instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 
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- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que 

transportin. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
BFYF- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYF-0AQ2,BFYF-0AQ1,BFYF-0AQ7,BFYF-0AQ0,BFYF-0AQ8,BFYF-0AQ4. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 

- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, 

etc.) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, 

i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la 

instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que 

transportin. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG12- -  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG12-0G56,BG12-0G57. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Caixes de derivació. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plàstic 

- Fosa d'alumini 

- Planxa d'acer 

- Plastificat 

S'han considerat els graus de protecció següents: 

- Normal 

- Estanca 

- Antihumitat 

- Antideflagrant 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme 

i sense defectes. 

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 

Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva 

fixació. 

Grau de protecció (UNE 20-324): 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦                                  Tipus                           ¦ 

¦------------------------------------------------------------------¦ 

¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 

¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 

¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 

¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 

¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 

El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 

Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C 

Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 

El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 

PLASTIFICADA: 

El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la 

corrosió. 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 

de ser de material anticorrosiu. 

PLÀSTIC: 

La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 

PLANXA: 
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El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la 

corrosió. 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 

de ser de material anticorrosiu. 

FOSA D'ALUMINI: 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 

de ser de material anticorrosiu. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG13 -  CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG13-0G1N,BG13-0G09. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixes per a quadres de comandament i protecció.  

S'han de considerar els materials següents:  

- Antixoc 

- Autoextingible  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats 

al cos i una tapa, amb porta o sense.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

La tapa ha de ser del mateix material que la caixa i ha de portar unes obertures, 

amb tapetes extraibles, per a fer accessibles els elements de maniobra. Ha d'anar 

fixada al cos mitjançant cargols.  

La part de la caixa on s'hagi d'allotjar l'interruptor de control de potència, ha 

de portar un orifici de precintat i un anagrama d'homologació UNESA. 

Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de tubs.  

Ha de tenir orificis per a la seva fixació.  

Amplària del perfil:  35 mm 

Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880):  45 mm  

Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A  

CAIXES AUTOEXTINGIBLES:  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

Si té porta, ha de ser del mateix material que la resta i ha d'anar fixada als 

visos de fixació de la tapa. Ha de tancar per pressió.  
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Grau de protecció amb porta (UNE 20-324):  >= IP-425  

Grau de protecció sense porta (UNE 20-324):  >= IP-405  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG13 -  CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
BG13- -  CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG13-0G1N,BG13-0G09. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Caixes de derivació. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plàstic 

- Fosa d'alumini 

- Planxa d'acer 

- Plastificat 

S'han considerat els graus de protecció següents: 

- Normal 

- Estanca 

- Antihumitat 

- Antideflagrant 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme 

i sense defectes. 

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 

Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva 

fixació. 

Grau de protecció (UNE 20-324): 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦                                  Tipus                           ¦ 

¦------------------------------------------------------------------¦ 

¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 

¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 

¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 

¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 

¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
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¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 

El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 

Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C 

Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 

El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 

PLASTIFICADA: 

El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la 

corrosió. 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 

de ser de material anticorrosiu. 

PLÀSTIC: 

La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 

PLANXA: 

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la 

corrosió. 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 

de ser de material anticorrosiu. 

FOSA D'ALUMINI: 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 

de ser de material anticorrosiu. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG14 -  CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG144B02,BG144302. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixes per a quadres de distribució amb o sense porta.  

S'han considerat els materials següents:  
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- Plàstic 

- Metàl·lic 

- Plàstic i metàl·lic  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Per a encastar 

- Per a muntar superficialment  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats 

al cos i una tapa, amb porta o sense.  

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  

El cos ha de portar regleta de borns per a connectar neutres o terres i ha 

d'oferir la possibilitat de connectar-hi altres cables.  

PLÀSTIC:  

El cos ha de ser de plàstic i ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs 

i orificis per a la seva fixació.  

La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres 

d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta 

extraible per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos.  

La porta ha de ser del mateix material que la resta i ha de tancar per pressió.  

METÀL·LICA:  

La tapa ha d'ésser de xapa d'acer protegit amb pintura anticorrosiva interiorment 

i exteriorment i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els 

mecanismes de maniobra amb una tapeta extraible per filera. 

Ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  

El cos ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i 

exteriorment.  

Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm  

PER A ENCASTAR:  

Ha de portar obertures per al pas de tubs.  

La porta i el bastiment han de ser de xapa d'acer protegida amb pintura 

anticorrosiva interiorment i exteriorment i ha de tancar per pressió.  

Amplària del perfil:  35 mm 

Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880):  45 mm  

Grau de protecció amb tapa i porta (UNE 20-324):  >= IP-425  

Grau de protecció amb tapa (UNE 20-324):  >= IP-405  

PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:  

Ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva 

fixació.  

AMB PORTA:  

La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres 

d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta 

extraible per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos.  

La porta ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment 

i exteriorment i ha de tancar per pressió.  

PLÀSTIC-METÀL·LICA AMB PORTA:  

La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres 

d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta 

extraible per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixes de derivació.  

S'han considerat els materials següents:  

- Plàstic 

- Fosa d'alumini 

- Planxa d'acer 

- Plastificat  

S'han considerat els graus de protecció següents:  

- Normal 

- Estanca 

- Antihumitat 

- Antideflagrant  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme 

i sense defectes.  

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.  

Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva 

fixació.  

Grau de protecció (UNE 20-324):  

+------------------------------------------------------------------+ 

¦                                  Tipus                           ¦ 

¦------------------------------------------------------------------¦ 

¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 

¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 

¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 

¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 

¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

+------------------------------------------------------------------+  

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:  

El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.  

Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C  

Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB  

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:  

El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.  

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:  

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  

PLASTIFICADA:  

El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.  

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la 

corrosió.  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 

de ser de material anticorrosiu.   

PLÀSTIC:  

La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

PLANXA:  

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la 

corrosió.  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 

de ser de material anticorrosiu.   

FOSA D'ALUMINI:  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 

de ser de material anticorrosiu.   

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixes de derivació.  

S'han considerat els materials següents:  

- Plàstic 

- Fosa d'alumini 

- Planxa d'acer 

- Plastificat  

S'han considerat els graus de protecció següents:  

- Normal 

- Estanca 

- Antihumitat 

- Antideflagrant  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme 

i sense defectes.  

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.  

Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva 

fixació.  

Grau de protecció (UNE 20-324):  

+------------------------------------------------------------------+ 

¦                                  Tipus                           ¦ 

¦------------------------------------------------------------------¦ 

¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 

¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 

¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 

¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 

¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

+------------------------------------------------------------------+  

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:  

El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.  

Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C  

Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB  

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:  

El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.  

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:  

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  

PLASTIFICADA:  

El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.  

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la 

corrosió.  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 
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de ser de material anticorrosiu.   

PLÀSTIC:  

La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

PLANXA:  

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la 

corrosió.  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 

de ser de material anticorrosiu.   

FOSA D'ALUMINI:  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 

de ser de material anticorrosiu.   

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG1B -  ARMARIS DE POLIÈSTER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG1B0950. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Armari de polièster.  

S'han considerat els armaris següents:  

- Amb porta i finestreta  

- Amb tapa fixa  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una tapa o una porta.  

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 

El cos ha de ser monobloc i de polièster reforçat amb fibra de vidre. 

Ha de portar orificis per a la seva fixació i a la part inferior una zona per al 

pas de tubs.  

Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei interior:  >= IP-439  

Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei exterior:  >= IP-559  

AMB PORTA I FINESTRETA:  

La porta ha de ser del mateix material que el cos.  

La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de 

protecció. 

Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 

90°.  
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La finestreta ha de ser de metacrilat transparent.  

AMB TAPA:  

La tapa ha de ser del mateix material que el cos.  

La tapa ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats en caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.  

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 

normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  

Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.  

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer 

malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.  

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en 

milímetres.  

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.  

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.  

Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de 

sobrepassar els 1,5 m.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 

Requisitos generales.  

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los 

tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han d'estar marcats amb:  

- Nom del fabricant  

- Marca d'identificació dels productes  

- El marcatge ha de ser llegible  

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les 

següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 

l'adequació als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, 

capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   

- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat 

de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a 

obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22S303,BG225710. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.  

Es consideraran els següents tipus de tubs:  

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 

normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer 

malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.  

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en 

milímetres.  

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En rotlles.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 

Requisitos generales.  

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los 

tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han d'estar marcats amb:  

- Nom del fabricant  

- Marca d'identificació dels productes  

- El marcatge ha de ser llegible  

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:  

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les 

següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 

l'adequació als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, 

capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   

- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat 

de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a 

obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I 

ACCESSORIS:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida.  

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- En cada subministrament:  

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 

- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o 

etiquetes). 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions 

del plec. 

- Comprovació dimensional  (3 mostres).  

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents 

assaigs (UNE EN 50086-1):  

- Resistència a compressió 

- Impacte 

- Assaig de corbat 

- Resistència a la propagació de la flama 

- Resistència al calor 

- Grau de protecció 

- Resistència a l'atac químic  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 

a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. 

La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
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al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de 

qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 

50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig 

concret.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 

CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i 

acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció 

visual o les comprovacions geomètriques.  

Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 

50086-1 i UNE EN 50086-2-4.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2D -  SAFATES METÀL·LIQUES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2DZGM0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Safates metàl·liques.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Xapa d'acer, cega o perforada  

- Reixa d'acer  

S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:  

- Llisa 

- Perforada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall 

perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 

Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.  

Potència de servei:  <= 16 kW  

Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.  

XAPA D'ACER GALVANITZAT:  

Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de 

la coberta.  

REIXA D'ACER:  

Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.  

REIXA:  

En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  

PLANXA:  

En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  

Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.  

Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben 

visible les dades següents:  

Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les 

següents dades: 
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-Nom del fabricant, o de la marca comercial  

-Marca d'identificació del producte concret  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la 

conducción de cables.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2J- -  SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2J-0BCI. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Safates metàl·liques. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Xapa d'acer, cega o perforada 

- Reixa d'acer 

S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents: 

- Llisa 

- Perforada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall 

perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 

Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius. 

Potència de servei:  <= 16 kW 

Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537. 

XAPA D'ACER GALVANITZAT: 

Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de 

la coberta. 

REIXA D'ACER: 

Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats. 

REIXA: 

En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 

PLANXA: 

En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 

Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries. 

Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben 
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visible les dades següents: 

Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les 

següents dades: 

-Nom del fabricant, o de la marca comercial  

-Marca d'identificació del producte concret 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la 

conducción de cables. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2P- -  TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2P-1KUW,BG2P-1KUX. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 

normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer 

malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en 

milímetres. 

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 

Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de 

sobrepassar els 1,5 m. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 

Requisitos generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los 

tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les 

següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 

l'adequació als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, 

capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 

- Assaigs: 

     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 

50086-1 

     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat 

de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a 

obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2Q- -  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL 

PLÀSTIC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2Q-1KSR,BG2Q-1KSS. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 

Es consideraran els següents tipus de tubs: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 
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- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 

normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer 

malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en 

milímetres. 

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 

Requisitos generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los 

tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les 

següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 

l'adequació als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, 

capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 

- Assaigs: 

     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 

50086-1 

     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat 

de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a 

obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I 

ACCESSORIS: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida. 

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- En cada subministrament: 
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     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 

     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o 

etiquetes). 

     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions 

del plec. 

     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents 

assaigs (UNE EN 50086-1): 

     - Resistència a compressió 

     - Impacte 

     - Assaig de corbat 

     - Resistència a la propagació de la flama 

     - Resistència al calor 

     - Grau de protecció 

     - Resistència a l'atac químic 

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 

a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. 

La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 

al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de 

qualitat del producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 

50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig 

concret. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 

CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i 

acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció 

visual o les comprovacions geomètriques. 

Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 

50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions 

en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 

0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i 

pentapolar. 

S'han considerat els tipus de cables següents:  

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 

de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de 

designació UNE RV 0,6/1 kV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 

de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de 

poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE 

RZ1K (AS) 0,6/1 kV.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes 

UNE 21-011 i UNE 21-022.  

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a 

la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a 

l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de 

ser raonablement cilíndrica. 
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L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la 

seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 

conductor.  

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):  

- Cables unipolars: 

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc 

i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de 

groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat 

de groc i verd  

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 

¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 

¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  

Tensió màxima admissible (c.a.):  

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  

Toleràncies:  

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del 

valor especificat)  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-

1.  

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-

603-1.  

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color 

per a la identificació de la secció dels conductors de fase.  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-

1.  

La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del 

tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.  

Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color 

per a la identificació de la secció dels conductors de fase.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 

Características  
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* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los 

conductores aislados de los cables eléctricos.  

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 

0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 

policloruro de vinilo.  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 

0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 

poliolefina.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus de conductor  

- Secció nominal  

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  

- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i 

protocols de proves.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  

- Control final d'identificació  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al 

que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de 

conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

- Control dimensional (Documentació del fabricant) 

- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs 

especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del 

lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig 

especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 

per tipus (*) (exigit a recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per 

tipus (*) (exigit a recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 

assaig per tipus (*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre 

que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot 

d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les 

bobines.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons 

criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que 

la composa.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG32B120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de 

vinil (PVC), UNE 21031 

- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de 

vinil (PVC),UNE 21031 

- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de 

vinil (PVC), UNE 21031 

- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 211002 

- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 211002 

- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 21027 

- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 21027  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes 

UNE 21-011 i UNE 21-022.  

Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels 

flexibles han de tenir el mateix diàmetre.  

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la 

seva superfície.  

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 

conductor.  

Ha de ser resistent a l'abrasió.  

Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.  

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):  

+-----------------------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 

¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 

¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 

+-----------------------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del 

valor especificat)  

CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:  

L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del 

tipus TI1 aplicada al voltant del conductor.  

Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa)  

CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):  

L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb 

baixa emissió de fums, gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les 

especificacions de la norma UNE 211002.  

Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa).  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 

Características  

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los 

conductores aislados de los cables eléctricos.  

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  

CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:  

UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas 

inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones 

fijas.  

CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):  

UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de 

compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables 

unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus de conductor  

- Secció nominal  

- Llargària de la peça  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i 

protocols de proves.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  

- Control final d'identificació  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al 

que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de 

conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

- Control dimensional (Documentació del fabricant) 

- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs 

especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del 

lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig 

especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 

per tipus (*) (exigit a recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per 

tipus (*) (exigit a recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 

assaig per tipus (*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre 

que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot 

d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les 

bobines.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons 

criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que 

la composa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG33 -  CABLES DE COURE DE 300/500 V 
 
BG33- -  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG33-G2WY,BG33-G2VM,BG33-G2VO,BG33-G2VP,BG33-G2X0,BG33-G2WW. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions 

en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 

0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè 

reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb 

conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de 

resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè 

reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb 

conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una 

classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i 

coberta de policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure 

flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de 

resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè 

reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de 

coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de 

resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència 

intrínseca al foc, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, 

sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 

norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons 

UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència 

intrínseca al foc, aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, 

sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 

norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons 

UNE-EN 50575  

- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i 

amb conductors de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, 

amb una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc 

Eca segons UNE-EN 50575 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
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Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 

les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 

Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de 

complir el Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu 

Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de 

reacció al foc. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a 

la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a 

l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de 

ser raonablement cilíndrica. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la 

seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 

conductor. 

La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 

La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat 

(UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent 

format: 

Classe de reacció al foc: 

- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, 

Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 

Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 

- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys 

prestacions) 

- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de 

més a menys prestacions) 

- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma 

UNE-EN 60228. 

Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 

- Cables unipolars: 

     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

     - Com a conductor neutre: Blau 

     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de 

groc i verd 

     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat 

de groc i verd 

     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat 

de groc i verd 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Característiques essencials: 

     - Reacció al foc: 

          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 

          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 

61034-2, UNE-EN 60754-2) 

          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 

          - Classe Fca (comportament no determinat) 

     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons 

disposicions nacionals en el lloc d'utilització) 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 

+----------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 

¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 
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¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 

+----------------------------------------------+ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 

Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del 

valor especificat) 

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

Característiques de reacció al foc: 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 

60228: 

- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 

- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-

1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-

603-1. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 

60228: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-

1. 

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

Característiques de reacció al foc: 

Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 

60228: 

L'aïllament ha de cumplir el següent 

- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al 

tipus DIX-3 segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica 

- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al 

tipus EI2 segons la norma UNE-EN 50363-1 

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 

60228: 

CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 

60228: 

L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma 

UNE-EN 50363-1 

La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma 

UNE-EN 50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 

aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al 

fuego. 

UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 

aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al 

fuego. 

UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: 

Requisitos generales. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo 

a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de 

construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo. 

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de 

los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: 

Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de 

cables eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 

* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 

0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 

policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 

0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 

poliolefina. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos 

de seguridad. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 

kV, para líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores 

de cobre. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell 

o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca: 

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell 

o classe Dca, Eca: 

     - Sistema 3: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell 

o classe Fca: 

     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
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- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: 

     - Sistema 3: Declaració de prestacions 

El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 

- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 

- Descripció del producte o codi de designació 

- Classe de reacció al foc 

El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una 

combinació dels anteriors. 

El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància 

entre el final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 

mm. 

El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en 

una etiqueta fixada sobre l'embalatge dels cables. 

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 

- Símbol del marcatge CE 

- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 

- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 

- Codi únic d'identificació del producte tipus 

- Número de referència de la declaració de prestacions 

- Nivell o classe de prestacions declarat 

- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 

- Número d'identificació de l'organisme notificat 

- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i 

protocols de proves. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d'identificació 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al 

que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs: 

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de 

conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Resistència d'aïllament (REBT) 

     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 

     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs 

especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del 

lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig 

especificat. 

     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 

per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 

per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 

assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre 

que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot 

d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les 

bobines. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons 

criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que 

la composa. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG41ZZ03,BG41ZQ04,BG41G1QP,BG415D99,BG415D9B,BG415DJC,BG415DJB,BG415DJH,BG415DJJ,BG
415DJK,BG415DJD,BG415A97,BG415A99,BG415A9B,BG41ZG01,BG41ZG02,BG41ZG03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol 

protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar 

amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del 

neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Per a control de potència (ICP)  

- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  

- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  

-  Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 

normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  

El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.  

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.  

ICP:  

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.  

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i 

desmunatge sobre un perfil normalitzat.  

Han de portar marcades les dades següents:  

- La denominació ICP-M 

- La intensitat nominal, en ampers (A) 

- La tensió nominal, en volts (V) 

- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 

- El poder de tall nominal, en ampers 

- El nom del fabricant o la marca de fabrica 

- La referència del tipus del fabricant 

- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell 

- Número d'ordre de fabricació  

La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en 

ampers, sense el símbol A i situat a l'interior d'un rectangle.  

La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper 

(A).  

Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 

El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la 

indicació de tensió nominal. 

Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de 

fàbrica han de figurar a la part frontal de l'interruptor.  

Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els 

primers han de marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a 

l'interior de l'interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta 

dirigida cap a l'exterior de l'interruptor. 

Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident 

la seva connexió correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar 

amb els símbols corresponents.  

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han 

d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.  

PIA:  
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Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i 

desmunatge sobre un perfil normalitzat.  

Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:  

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i 

UNE-EN 60947-2 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2  

Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han 

de portar marcades les indicacions següents:  

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 

- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 

- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la 

característica de dispar instantània 

- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, 

en hertz (Hz) 

- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del 

símbol de les unitats 

- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 

- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 

- Classes de limitació d'energia, si s'aplica  

La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol 

de la característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor 

està instal·lat. 

Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de 

l'interruptor. 

L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de 

retirar per a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una 

etiqueta adhesiva enganxada a l'interruptor. 

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han 

d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.  

Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades 

sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques 

fixades al mateix les indicacions següents: 

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està 

instal·lat:  

- Intensitat assignada en ampers (A) 

- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 

- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament  

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan 

l'interruptor està instal·lat:  

- Nom del fabricant o marca de fàbrica 

- Designació del tipus o del número de sèrie 

- Referència a aquesta norma 

- Categoria d'ús 

- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 

- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol 

normalment acceptat 

- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 

- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 

- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per 

a la categoria d'ús B 

- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 

- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 

- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 

- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és 

diferent de 30ºC  

La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc 

no necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del 

fabricant.  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  

Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que 

formi part integrant de l'interruptor automàtic. 

Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 

El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als 

interruptors tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la 

norma UNE-EN 60947-2. 

Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils 
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normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el 

muntatge  i desmuntatge sobre el perfil.  

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  

Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar 

muntats l'interruptor i els accessoris. 

Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 

El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als 

interruptors tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la 

norma UNE-EN 60947-2.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta 

instal·lació de l'interruptor.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

ICP:  

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de 

potencia, de 1,5 a 63 A.  

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de 

potencia, de 1,5 a 63 A.  

PIA:  

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones 

domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos. (IEC 60947-2:2006).  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos. (IEC 60947-2:2006).  

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos. (IEC 60947-2:2006).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 

exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 

mecanisme.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no 

siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà 

ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 

documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la 

construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 

61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions 

tècniques documentació fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta 

BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i 

proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre 

intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 

interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat 

verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons 

criteri DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 

I SUBQUADRES:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG42129H,BG4243JK,BG4243JH,BG4242JH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 

S'han contemplat els següents tipus:  

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb 

interruptors automàtics magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar 

adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar 

conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
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Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure 

mecanisme" en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  

Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i 

desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 

Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:  

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències 

diferents de 50 Hz 

- El corrent assignat 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 

- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb 

components contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents  

Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries 

plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que 

quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han 

d'estar clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar 

marcats amb la lletra N. 

Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades 

sobre cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.  

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el 

desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 

Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic 

magnetotèrmic amb el que ha de treballar conjuntament. 

No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants 

diferents als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial 

residual de funcionament assignada o la de temporització definida. 

Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:  

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 

annex B  

Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 

61009-1 han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:  

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a 

freqüències diferents a 50 Hz 

- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 

- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components 

continues amb els símbols normalitzats  

Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o 

vàries plaques senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han 

d'estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor 

estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de 

sortida, aquests han d'estar clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar 

marcats amb la lletra N. 

El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, 

volanderes o qualsevol altre part mòbil de l'interruptor. 

Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-

2 annex B han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:  

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 



 

 

www.s3e.cat                    303 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 

- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si 

procedeix 

- Temps mínim de no resposta 

- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components 

continues amb els símbols normalitzats 

- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors 

automàtics amb els que estan acoblats 

- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del 

interruptor automàtic 

- Referència a aquesta norma  

En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant 

hi ha d'haver l'esquema de connexió. 

Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les 

requerides en l'apartat anterior.  

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 

ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 

AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que 

formi part integrant de l'interruptor automàtic. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als 

blocs diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 

annex B. 

Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre 

perfils DIN normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que 

permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 

Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic 

magnetotèrmic han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta 

instal·lació de l'interruptor.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente 

diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para 

usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente 

diferencial residual, con dispositivo de protección contra sobreintensidades 

incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos.  

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 

ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 

AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 

exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 

mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no 

siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà 

ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 

documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la 

construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 

61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions 

tècniques documentació fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta 

BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i 

proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre 

intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 

interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat 

verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons 

criteri DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 

I SUBQUADRES:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG47 -  INTERRUPTORS MANUALS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG47434A,BG47222B,BG47122A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

L'element d'accionament ha de ser accessible.  

El comandament ha de ser manual. 

Tots els elements amb tensió han d'estar suportats per peces aïllants. 

El poder de ruptura ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.  

Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-3 han de portar marcades 

sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques 

fixades al mateix les indicacions següents: 

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està 

instal·lat:  

- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 

- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 

- Marcat suplementari de seccionadors  

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan 

l'interruptor està instal·lat:  

- Nom del fabricant o marca de fàbrica 

- Designació del tipus o del número de sèrie 

- Potència assignada a la tensió assignada d'ús i categoria d'ús. 

- Indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 

- Per combinat de fusibles, el tipus i la corrent assignada màxima dels fusibles i 

la potència disipada de l'element recanviable. 

- Referència a aquesta norma 

- Grau de protecció del material sota l'envolvent. 

- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 

- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 

- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat  

Les indicacions següents ha d'estar en la informació proporcionada pel fabricant:  

- Tensió assignada d'aïllament 

- Tensió assignada de resistència als impulsos per als materials aptes pel 

seccionament, o quan estigui determinada. 

- Grau de contaminació, si és diferent de 3 

- Servei assignat 

- Corrent assignada de curta durada admissible i la seva durada, si és aplicable. 

- Poder assignat de tancament en curtcircuit, si és aplicable 

- Corrent assignada de curtcircuit condicional, si és aplicable.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta 

instal·lació de l'interruptor.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, 

seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  

* UNE 20353-1:1989 Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso 

doméstico y análogos. Reglas generales.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 

exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  
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- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 

mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no 

siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà 

ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 

documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la 

construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 

61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions 

tècniques documentació fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta 

BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i 

proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre 

intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 

interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat 

verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons 

criteri DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 

I SUBQUADRES:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG49 -  INTERRUPTORS HORARIS PROGRAMABLES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG49H005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual, per a 

instal·lar.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format pels següents components:  

- Rellotge programable 

- 4 sotides amb 3 posicions 

- Pantalla de LCD 
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- Selector 

- Carcasa 

- Accessoris  

L'envolvent ha de ser aïllant. 

Ha de tenir un sistema de connexió automàtica de conductors. 

Ha de tenir un dispositiu automàtic d'interrupció connectat al mecanisme regulador 

de temps ajustable manualment. 

Ha de tenir 4 sortides, cadascuna amb 3 possibilitats: aturat, manual i automàtic. 

Ha de tenir la possibilitat de programar la derogació de funcionament o aturada en 

dies. 

També ha de ser possible programar el funcionament impulsional repetitiu. 

Ha de tenir 4 commutacions d'1 minut. 

Ha de tenir reserva de funcionament de 100 hores com a mínim.  

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.  

Ha de ser de construcció modular.  

Ha de portar un sistema de fixació per pressió.  

No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.  

Ha d'estar constituït per una base aïllant, borns de connexió de conductors, base 

portafusibles i fusible, i un dispositiu de fixació a la caixa de mecanismes.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles.  

Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669): Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE-EN 60669): Ha de complir 

Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl·lics de control manual: 55ºC 

Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl·lics de control manual: 65ºC  

Freqüència:  50 - 60 Hz  

Tensió nominal: 220 V ± 15% 

Temperatura de funcionament: 0  40ºC  

Capacitat dels borns: 

+----------------------------------------------+ 

¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 

¦----------------------------------------------¦ 

¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 

+----------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. La temperatura d'emmagatzematje ha d'estar entre -25 i 70ºC.   

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas 

y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.  

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, 

seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  

UNE 20460-4-42:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para 

garantizar la seguridad. Protección contra los efectos térmicos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'interruptor horari programable ha de portar placa on de forma indeleble i ben 

visible, s'indiquin les dades següents:  

- Identificació de la marca o nom comercial 

- Referència del tipus de fabricant 

- Esquema 

- Número de mida 
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- Tensió nominal en volts 

- Intensitat nominal en ampers 

- Tipus de desconnexió instantànea  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 

exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 

mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no 

siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà 

ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 

documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la 

construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 

61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions 

tècniques documentació fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta 

BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i 

proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre 

intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 

interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat 

verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons 

criteri DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 

I SUBQUADRES:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG4A- -  INTERRUPTOR EN CÀRREGA MODULAR 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4A-2R57. 
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Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

L'element d'accionament ha de ser accessible. 

El comandament ha de ser manual. 

Tots els elements amb tensió han d'estar suportats per peces aïllants. 

El poder de ruptura ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353. 

Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-3 han de portar marcades 

sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques 

fixades al mateix les indicacions següents: 

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està 

instal·lat: 

- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 

- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 

- Marcat suplementari de seccionadors 

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan 

l'interruptor està instal·lat: 

- Nom del fabricant o marca de fàbrica 

- Designació del tipus o del número de sèrie 

- Potència assignada a la tensió assignada d'ús i categoria d'ús. 

- Indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 

- Per combinat de fusibles, el tipus i la corrent assignada màxima dels fusibles i 

la potència disipada de l'element recanviable. 

- Referència a aquesta norma 

- Grau de protecció del material sota l'envolvent. 

- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 

- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 

- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 

Les indicacions següents ha d'estar en la informació proporcionada pel fabricant: 

- Tensió assignada d'aïllament 

- Tensió assignada de resistència als impulsos per als materials aptes pel 

seccionament, o quan estigui determinada. 

- Grau de contaminació, si és diferent de 3 

- Servei assignat 

- Corrent assignada de curta durada admissible i la seva durada, si és aplicable. 

- Poder assignat de tancament en curtcircuit, si és aplicable 

- Corrent assignada de curtcircuit condicional, si és aplicable. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta 

instal·lació de l'interruptor. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, 

seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 

* UNE 20353-1:1989 Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso 

doméstico y análogos. Reglas generales. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 

exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 

mecanisme. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no 

siguin les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà 

ésser acceptat o rebutjat tot o part del material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 

documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la 

construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 

61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de 

prescripcions tècniques documentació fabricant 

     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts 

d'aparamenta BT 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i 

proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre 

intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 

interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat 

verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons 

criteri DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 

I SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG4R -  CONTACTORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4R4850,BG4R4450. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Contactor tripolar per a funcionar a 380 V corrent altern, 50 HZ.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Contactor de categoria AC1 per a càrregues resistives  

- Contactor de categoria AC3 per a motors III (rotor en tallacircuit, arrancada, 

desconnexió o motor llançat)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per: un suport, cambra d'extinció, contactes principals i 

auxiliars, un circuit magnètic de comandament i una envoltant.  

Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuit format per fusibles 

o interruptors automàtics.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  

Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de cada fase i del neutre si cal, 

així com per a l'alimentació a la bobina i contactes auxiliars.  

No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.  

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera 

indeleble ha de portar el símbol "Terra".  

El tancament dels contactes ha d'estar assegurat per a totes les tensions 

d'alimentació del comandament compreses entre el 85% i el 110%.  

Tensió nominal circuit principal:  400 V  

Freqüència:  50 Hz  

Número de pols circuit principal:  3  

Condicions de funcionament:  

- Temperatura de l'ambient:  -5°C - 40° C  

- Altitud:  <= 2000 m  

- Grau de protecció de l'envoltant (segons UNE 20-324):  Ha de complir  

- Aïllament (UNE 21-305):  Ha de complir  

Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat 

màxima d'ús.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.  

UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, 

seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial 

EN 60947-3:1992+AC:1993).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El contactor ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible 

les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus o número de sèrie 

- Tensions d'ús 

- Categoria d'ús i intensitats o potència assignada per a les tensions d'ús 

- Freqüència 

- Tipus de corrent, tensió i freqüència d'alimentació al comandament, en cas que 

siguin diferents a les de les bobines  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 

exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  
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- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 

mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no 

siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà 

ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 

documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la 

construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 

61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions 

tècniques documentació fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta 

BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i 

proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre 

intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 

interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat 

verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons 

criteri DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 

I SUBQUADRES:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG62 -  INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'incorporar accessoris embellidors.  

Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, 

de commutació o de commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i 

accessoris embellidors d'acabat.  

Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 

20-353.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de 

ser aïllants.  

La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
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Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.  

Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de 

l'humitat.  

Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.  

Han de funcionar correctament a temperatura ambient.  

Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma 

segura i no han de suposar perill per a les persones i el seu entorn.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Tensió nominal:  230 V 

Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 

Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, 

seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas 

y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.  

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y 

análogos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 

exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 

mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no 

siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà 

ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
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BG63 -  ENDOLLS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa 

de tancament aïllant.  

El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà 

potes laterals per a contacte del conductor de protecció.  

La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 

Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir 

tensió. 

Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de 

contacte adequada.  

Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Tensió nominal:  <= 400 V 

Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 

Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 

Temperatura:  <= 25°C  

Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la 

clavilla, la connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que 

tenen tensió.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, 

seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y 

análogos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Identificació del fabricant o marca comercial 

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 

exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 

mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no 

siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà 

ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG69- -  INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG69-1NKA. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'incorporar accessoris embellidors. 

Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, 

de commutació o de commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i 

accessoris embellidors d'acabat. 

Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 

20-353. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de 

ser aïllants. 

La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 

Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles. 

Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de 

l'humitat. 

Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors. 

Han de funcionar correctament a temperatura ambient. 

Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma 

segura i no han de suposar perill per a les persones i el seu entorn. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Tensió nominal:  230 V 

Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 

Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
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Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, 

seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas 

y análogas. Parte 1: Prescripciones generales. 

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y 

análogos. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 

exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 

mecanisme. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no 

siguin les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà 

ésser acceptat o rebutjat tot o part del material. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG6G- -  PRESA DE CORRENT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG6G-1NY9. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa 

de tancament aïllant. 

El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà 

potes laterals per a contacte del conductor de protecció. 

La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 

Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir 

tensió. 

Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de 

contacte adequada. 

Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
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Tensió nominal:  <= 400 V 

Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 

Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 

Temperatura:  <= 25°C 

Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la 

clavilla, la connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que 

tenen tensió. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, 

seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y 

análogos. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Identificació del fabricant o marca comercial 

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 

exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 

mecanisme. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no 

siguin les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà 

ésser acceptat o rebutjat tot o part del material. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW14000,BGW1B000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, 

armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la 

seva qualitat.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, 

armaris o centralitzacions de comptadors.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW2 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW2-093N,BGW2-093M,BGW2DCGM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o 

metàl·liques.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o 

safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 

funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de 

tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW2 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
 
BGW2- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW2-093N,BGW2-093M. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, 

armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la 

seva qualitat. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, 

armaris o centralitzacions de comptadors. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
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BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW4 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW41000,BGW48000,BGW42000,BGW47000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, 

tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de 

sobretensions.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de 

protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 

funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell 

de protecció.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW6 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i 

commutadors, endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, 

reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes 

horaries.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser els adequats per als 

mecanismes i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon 

funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  
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- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un 

mecanisme.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW8- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW8-0ASI,BGW8-0ASJ. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i 

commutadors, endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, 

reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes 

horaries. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per als 

mecanismes i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon 

funcionament. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un 

mecanisme. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGWC- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWC-09N4. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o 

metàl·liques. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o 

safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 

funcionament. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de 

tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGWD- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWD-0AS7. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, 

tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de 

sobretensions. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de 

protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 

funcionament. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell 

de protecció. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BH6 -  MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
BH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH61RC9A,BH61RC4A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues 

hores d'autonomia, com a màxim.  

S'han de considerar els tipus de làmpades següents:  

- Incandescència 

- Fluorescència  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i 

maniobra, limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions. 

El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o 

semiencunyats per a les entrades de conductors elèctrics.  

Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les 

parts actives a la posició prevista, han de ser autoextingibles.  

No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant. 

Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a 

distància.  

Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  

En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  

Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor 

i al foc.  
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Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència 

mecànica.  

Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.  

Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.  

Potència nominal: 

+---------------------------------------------+ 

¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 

¦--------------¦---------------¦--------------¦ 

¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 

¦Potència (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8      ¦ 

+---------------------------------------------+  

Tensió nominal d'alimentació:  230 V  

Freqüència:  50 Hz  

Superfície il·luminada (m2): 

+---------------------------------------------+ 

¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 

¦--------------¦---------------¦--------------¦ 

¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 

¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60      ¦ 

+---------------------------------------------+  

Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 

20062): >= 1 h 

Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223 

Aïllament (REBT): Classe II A  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  

UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de 

iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).  

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes 

(cebadores).  

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos 

alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. 

Prescripciones generales de seguridad.  

UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para 

lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión 

oficial EN 60925: 1991).  

UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de 

incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.  

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 

fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.  

FLUORESCÈNCIA:  

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 

fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades 

següents:  
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- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió nominal d'alimentació  

- Grau de protecció  

- Número de model o referència tipus  

- Potència nominal  

- Duració funcionament  

Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968:  

- Marca d'origen  

- Tensió nominal  

- Potència nominal  

- Freqüència nominal  

Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:  

- Nom del fabricant  

- Referència  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i 

homologacions dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual 

característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la 

correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.    

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHW61000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a 

llums, projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions 

d'il·luminació.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les 

lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de 

la instal·lació en cap de les seves aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Dimensions en cm  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ6 -  EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES 
 
BJ60- -  DESCALCIFICADOR 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ60-FFV7. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Dispositiu destinat a eliminar l'excés de calç a l'aigua. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Comandament per temps per a muntatge compacte 

- Comandament per volum per a muntatge compacte 

- Comandament per volum per a muntatge dúplex 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Ha d'estar construit amb materials anticorrosius. 

Pressió de treball:  2 - 8 bar 

Temperatura de l'aigua:  5 - 35°C 

Diàmetre connexió d'aigua:  3/4 

Cabals i capacitat de sal i resina: 

+---------------------------------------+ 

¦ Cabal (m3/h) ¦ Sal (kg) ¦ Resina (l)  ¦ 

¦--------------¦----------¦-------------¦ 

¦    1,8       ¦  >= 120  ¦   >= 17     ¦ 

¦    2,2       ¦  >= 180  ¦   >= 20     ¦ 

¦    4,5       ¦  >= 300  ¦   >= 70     ¦ 

¦   13         ¦  >= 600  ¦   >= 300    ¦ 

¦   18         ¦  >= 800  ¦    400      ¦ 

+---------------------------------------+ 

MUNTATGE COMPACTE: 

Ha d'estar format per: 

- Cos amb dipòsit de sal i de resina incorporats 

- Centre de control protegit 

- Vàlvula de cinc cicles 

- By-pass automàtic 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

MUNTATGE DÚPLEX: 

Ha d'estar format per: 

- Cos amb dues vàlvules i dipòsit de resina 

- Dipòsit de sal separat, en polietilè 

- Comptador-emisor d'impuls 

- Programador electrònic 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

COMANDAMENT PER TEMPS: 

Tensió de treball i d'alimentació:  220 V 
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COMANDAMENT VOLUMÈTRIC: 

Ha d'estar format per: 

- Vàlvula electrònica 

- Comptador d'impulsos 

Tensió de treball (bateria):  24 V 

Tensió d'alimentació:  220 V 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Desmuntat per elements i empaquetat en caixes. 

Les boques de connexió han d'anar protegides. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ6 -  EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES 
 
BJ62 -  DESCALCIFICADORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositiu destinat a eliminar l'excés de calç a l'aigua.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Comandament per temps per a muntatge compacte  

- Comandament per volum per a muntatge compacte  

- Comandament per volum per a muntatge dúplex  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Ha d'estar construit amb materials anticorrosius.  

Pressió de treball:  2 - 8 bar  

Temperatura de l'aigua:  5 - 35°C  

Diàmetre connexió d'aigua:  3/4  

Cabals i capacitat de sal i resina: 

+---------------------------------------+ 

¦ Cabal (m3/h) ¦ Sal (kg) ¦ Resina (l)  ¦ 

¦--------------¦----------¦-------------¦ 

¦    1,8       ¦  >= 120  ¦   >= 17     ¦ 

¦    2,2       ¦  >= 180  ¦   >= 20     ¦ 

¦    4,5       ¦  >= 300  ¦   >= 70     ¦ 

¦   13         ¦  >= 600  ¦   >= 300    ¦ 

¦   18         ¦  >= 800  ¦    400      ¦ 

+---------------------------------------+  

MUNTATGE COMPACTE:  

Ha d'estar format per:  

- Cos amb dipòsit de sal i de resina incorporats 

- Centre de control protegit 

- Vàlvula de cinc cicles 
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- By-pass automàtic 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

MUNTATGE DÚPLEX:  

Ha d'estar format per:  

- Cos amb dues vàlvules i dipòsit de resina 

- Dipòsit de sal separat, en polietilè 

- Comptador-emisor d'impuls 

- Programador electrònic 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

COMANDAMENT PER TEMPS:  

Tensió de treball i d'alimentació:  220 V  

COMANDAMENT VOLUMÈTRIC:  

Ha d'estar format per:  

- Vàlvula electrònica 

- Comptador d'impulsos  

Tensió de treball (bateria):  24 V  

Tensió d'alimentació:  220 V  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Desmuntat per elements i empaquetat en caixes.  

Les boques de connexió han d'anar protegides.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
BJA -  APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJAB -  DIPÒSITS ACUMULADORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJABS301. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Acumulador amb cubeta d'acer inoxidable AISI 316, d'acer esmaltat, acer negre o 

d'acer amb revestiment epoxídic, amb aïllament de poliuretà, per a aigua calenta 

sanitària, amb una capacitat entre 75 l i 5000 l, per a col·locar en posició 

vertical.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Sense resistència elèctrica de recolzament 

- Amb resistència elèctrica de recolzament  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per:  

- Cubeta d'aigua calenta sanitària 

- Purgador 

- Termòstat i beina  

- Entrada d'aigua de xarxa 

- Sortida d'aigua calenta sanitària  
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- Termòmetre  

- Vàlvula de seguretat  

Ha d'estar recobert d'una capa aïllant i de l'envoltant exterior.  

L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de 

diàmetre mínim.  

Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de 

rearmament manual, un control visual de funcionament i, opcionalment, un 

termòmetre.  

Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta 

o freda amb un senyal al seu costat gravat de manera indeleble i sobre una 

superfície fixa.  

A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi 

ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada i, si no hi és, ha de ser 

subministrada a banda juntament amb l'aparell.  

Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el 

desplaçament de l'aparell i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines 

ordinàries.  

Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.  

La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en 

el seu lloc de treball.  

L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.  

La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar 

situat a la canonada de sortida.  

Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.  

Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 

1 bar a la pressió nominal.  

El dipòsit d'aigua ha de tenir un punt de buidatge d'obertura fàcil, només amb 

l'ajuda d'eines ordinàries.  

Temperatura de treball:  <= 98°C  

Temperatura de seguretat:  130°C  

Pressió de treball:  <= 3 bar  

AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA:  

Ha de tenir una resistència elèctrica connectada a la xarxa elèctrica.  

Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o 

negligència.  

Aïllament elèctric (REBT):  Classe I 

Resistència elèctrica:  2500 W  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, 

relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre 

Equipos a Presion.  

AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. 

Parte 2: Requisitos particulares para los termos eléctricos.(Versión oficial EN 

60335-2-21 1992).  

UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso 

doméstico y análogo. Parte 1: requisitos generales. (Versión oficial EN 60730-

1:1991 + Corrigendum 1993 + A1:1991 + A11:1991).  

UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso 

doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos particulares para dispositivos de control 

eléctrico para aparatos electrodomésticos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que 

indiqui de manera indeleble:  

- Identificació del constructor 

- Model o tipus 

- Símbol del grau d'aïllament 

- Pressió nominal en bar 

- Capacitat  

- Esquema d'instal·lació on s'indiqui la situació de:  

- Aixeta de tancament 

- Purgador de control d'estanquitat del dispositiu de retenció 

- Vàlvula de seguretat  

Els aparells amb resistència elèctrica també han d'indicar les dades següents:  

- Tensió 

- Tipus de corrent elèctric 

- Potència 

- Intensitat  

Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les 

previstes a la norma UNE 20305, la indicació "Termo".  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d'aigua calenta 

sanitària, són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques i 

homologacions dels equips.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Contrastar la documentació amb els equips, verificant, tipus de gas (escalfadors 

a gas) potència calorífica, potència elèctrica (escalfadors elèctrics) i 

capacitat.  

- Verificar l'adequació d'aquestes característiques amb el projecte.  

- Control d'identificació dels materials i equips i lloc d'emplaçament  

- Verificar l'equip de recirculació a instal·lacions amb escalfador d'aigua 

centralitzat.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
BJA -  APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJAC -  BESCANVIADORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJACZ370,BJACZ470. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Bescanviadors de calor de plaques.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per:  

- Circuit primari: aigua escalfada per mitjà extern 

- Circuit secundari: aigua calenta sanitària  

- Entrada d'aigua de xarxa 
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- Sortida d'aigua calenta sanitària  

- Entrada d'aigua de l'aparell escalfador d'aigua 

- Sortida d'aigua retorn de l'aparell escalfador d'aigua  

Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta 

o freda amb un senyal al seu costat gravat de manera indeleble i sobre una 

superfície fixa.  

En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada.  

Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.  

Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 

relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 

abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que 

indiqui de manera indeleble:  

- Identificació del constructor 

- Model o tipus 

- Pressió màxima de servei de l'acumulador i del bescanviador en bar 

- Capacitat en litres 

- Número de fabricació  

Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les 

previstes a la norma UNE 20305, la indicació "Termo".  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d'aigua calenta 

sanitària, són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques i 

homologacions dels equips.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar l'adequació d'aquestes característiques amb el projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM11 -  DETECTORS 



 

 

www.s3e.cat                    332 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM11-H6BF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos.  

S'han considerat els elements següents:  

- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis 

convencionals 

- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis 

analògiques 

- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques  

- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques  

- Detector de CO 

- Detector autònom de CO  

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:  

Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de 

subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la base. El detector 

ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-7.  

Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal 

d'alarma activant un senyal lluminós.  

Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el 

que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es 

restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres 

condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació 

d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de manteniment. 

L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del 

cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 

6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.  

Tensió d'alimentació (corrent continu):  

- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 

- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat)  

DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:  

Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les 

connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector 

collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les 

especificacions de la norma UNE-EN 54-5. Al menys una part dels seus components 

sensibles al calor, exceptuant els components amb funcions auxiliars, s'ha de 

trobar a una distància >= 15 mm de la superfície de muntatge del detector.  

Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal 

d'alarma activant un senyal lluminós.  

Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ 

¦ detector ¦   típica    ¦   màxima    ¦   resposta  ¦   resposta  ¦ 

¦          ¦  aplicació  ¦  aplicació  ¦   estàtica  ¦   estàtica  ¦ 

¦          ¦             ¦             ¦    mínima   ¦    màxima   ¦ 

¦          ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦   A1     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     65      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦   A2     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     70      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    B     ¦     40      ¦     65      ¦     69      ¦     85      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    C     ¦     55      ¦     80      ¦     84      ¦    100      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    D     ¦     70      ¦     95      ¦     99      ¦    115      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    E     ¦     85      ¦    110      ¦    114      ¦    130      ¦ 
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¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    F     ¦    100      ¦    125      ¦    129      ¦    145      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    G     ¦    115      ¦    140      ¦    144      ¦    160      ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes 

anteriors. El sufix S indica que el detector no respon per sota de la temperatura 

de resposta estàtica mínima. El sufix R indica que el detector incorpora una 

característica termovelocimètrica, que satisfà els requisits de temps de resposta 

per a velocitats d'augment de temperatura de l'aire elevades.  

Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat 

visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués 

disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot 

presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-

les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi en 

la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part 

integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser 

visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux. 

Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de 

color vermell o bé algun altre dispositiu per a la indicació local de l'estat 

d'alarma del detector.  

Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars 

(per exemple, indicadors remots, relés de control), les avaries per curtcircuit o 

circuit obert d'aquests dispositius auxiliars no impediran el correcte 

funcionament del detector. 

Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que 

detecti la separació del cap de la base i doni un senyal d'avaria.  

Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el 

que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es 

restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres 

condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació 

d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de manteniment. 

L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del 

cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 

6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.  

Tensió d'alimentació (corrent continu):  

- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 

- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat)  

DETECTORS DE FUMS LINEALS:  

Han d'estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot 

incloure dispositius reflectors per a la detecció dels fums per l'atenuació i/o 

els canvis en l'atenuació d'un feix òptic.  

Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-

12. 

Cada detector ha d'estar equipat amb un indicador visible de color vermell, 

integrat, que permeti identificar-lo en cas de que hagi donat un senyal d'alarma, 

i que ha de romandre encès fins que s'anul·li la condició d'alarma. 

Si el detector disposa de connexions a dispositius auxiliars, les avaries que es 

puguin donar en aquests circuits no poden interferir el correcte funcionament del 

detector.  

DETECTORS DE CO:  

Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de 

subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la base.  

Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal 

d'alarma activant un senyal lluminós.  

Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei.  

Concentració de CO d'alarma:  <= 100 ppm  

Tensió d'alimentació (corrent continu):  25 V  

Si són detectors autònoms:  

- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal 

d'alarma posant en marxa un extractor.  

- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic):  230 V a.c.  

- Temperatura de treball (T):  - 10°C <= T <= + 45°C 

- Humitat relativa de treball:  <= 95%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.  
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a 

temperatura ambient <= 30°C.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios.  

DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:  

UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores 

de calor. Detectores puntuales.  

UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: 

Detectores de calor. Detectores puntuales.  

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:  

UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores 

de humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz 

transmitida o por ionización.  

UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: 

Detectores de humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz 

difusa, luz transmitida o por ionización.  

DETECTORS DE FUMS LINEALS:  

UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: 

Detectores de humo. Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz.  

DETECTORS DE CO:  

UNE 23300:1984 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de 

carbono.  

UNE 23300:1984/1M:2005 Equipos de detección y medida de la concentración de 

monóxido de carbono.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE FUMS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els 

Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar 

sobre el producte acompanyat per:  

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El número del certificat CE  

Així mateix, el símbol del marcatge CE s'ha d'acompanyar de les característiques 

essencials del producte i de la següent informació (ja sigui sobre el mateix 

producte, l'embalatge o la informació comercial que l'acompanya):  

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 

- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o 

EN 54-12) 

- Descripció del producte de construcció 

- La designació del tipus/model del producte 

- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-

12) 

- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons 

la classificació de la norma EN 54-5  

S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment 

suficient per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Si no es subministra 
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la totalitat d'aquesta informació per a cada detector, s'haurà de fer referència a 

les fulles tècniques corresponents sobre cada detector, o a la documentació 

tècnica que l'acompanya.  

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:  

Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent 

informació: 

a)- Referència la norma EN 54-7 

b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor 

c)- La denominació del model (tipus o número) 

d)- Les denominacions dels terminals de connexió 

e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a 

mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software 

continguda en el detector 

En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), 

c) i e) sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base. 

Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la 

informació proporcionada amb el dispositiu. 

El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser 

accessible durant el manteniment. 

No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.  

DETECTORS DE FUMS LINEALS:  

Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent 

informació: 

a)- Referència la norma EN 54-12 

b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor 

c)- La denominació del model (tipus o número) 

d)- Les denominacions dels terminals de connexió 

e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a 

mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software 

continguda en el detector 

f)- La separació màxima i mínima 

En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), 

c), e) i f) sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la 

base. 

Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la 

informació proporcionada amb el dispositiu. 

El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser 

accessible durant el manteniment. 

No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.  

DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:  

Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent 

informació: 

a) - Referència la norma EN 54-5 

b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet 

l'ajust "in situ" de la classe, la marca de la classe es podrà substituir el 

símbol P 

c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor 

d) - La denominació del model (tipus o número) 

e) - Les denominacions dels terminals de connexió 

f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a 

mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software 

continguda en el detector 

En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), 

c), d) i f) sobre el cap del detector, i almenys la informació d) i e) sobre la 

base. 

Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la 

informació proporcionada amb el dispositiu. 

El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser 

accessible durant el manteniment. 

No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 

establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels 

equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  
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- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la 

normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar que 

compleixen les especificacions del  projecte:  

- Polsadors (marca, model, especificacions)  

- Mòduls de control (marca, model, especificacions)  

- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)  

- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)  

- Sirenes (marca, model, especificacions)  

- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)  

- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  

- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, 

especificacions)  

- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de 

realitzar controls per cada tipus diferent de material o equip.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM11 -  DETECTORS 
 
BM11- -  CENTRAL DE DETECCIÓ DE GAS (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM11-H6BF. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica esmaltada 

al foc, de color vermell, amb indicadors de zona, d'avaria, de connexió de zona, 

de prova d'alarma i de doble alimentació. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada 

del conjunt de cables elèctrics. 

A l'interior hi ha d'haver: 

- Un transformador 

- Un equip de rectificadors 

- Una bateria d'acumulació 

- Un avisador acústic 

- Un circuit imprès 

- Un carregador automàtic de bateria 

A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 

La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament 

s'ha d'alimentar per bateria. 

Tensió d'alimentació per xarxa:  220 V, corrent monofàsic 

Tensió d'alimentació per bateria:  24 V, corrent continu 

Autonomia de la bateria en vigilància:  >= 12 h 

Autonomia de la bateria en alarma:  >= 15 min 
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Tensió de treball:  24 V, corrent continu 

CENTRALS D'INCENDIS: 

A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els 

indicadors lluminosos, el polsador, els interruptors i els fusibles, que han 

d'estar agrupats en dues parts o mòduls. 

Mòdul de zones format per: 

- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció 

- Un polsador de prova d'alarma 

- Un polsador de prova d'avaria 

- Un polsador per a activar l'alarma 

Mòdul de control, format per: 

- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa 

- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria 

- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 

- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica 

- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació 

CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO: 

A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els 

indicadors lluminosos, els polsadors, els interruptors, l'indicador de 

concentració de CO, etc., agrupats en dos mòduls. 

Mòdul de control, format per: 

- Un indicador de concentració de CO en ppm 

- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador 

- Un interruptor d'alarma acústica 

- Un interruptor de "parada-servei" 

- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 

- Un indicador lluminós de "servei" 

Mòdul de zones, ha d'estar format per: 

- Un indicador lluminós d'avaria 

- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de 

concentració i en tenir tensió les connexions de comandament a distància 

- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de 

concentració i en sonar l'alarma acústica 

- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de 

caldejament dels detectors 

Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 

establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips 

i materials emprats. 

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la 
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normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar que 

compleixen les especificacions del  projecte: 

     - Polsadors (marca, model, especificacions) 

     - Mòduls de control (marca, model, especificacions) 

     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions) 

     - Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions) 

     - Sirenes (marca, model, especificacions) 

     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament) 

     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions) 

     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, 

especificacions) 

     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions) 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de 

realitzar controls per cada tipus diferent de material o equip. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM12 -  CENTRALS DE DETECCIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM12-0SXF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica esmaltada 

al foc, de color vermell, amb indicadors de zona, d'avaria, de connexió de zona, 

de prova d'alarma i de doble alimentació.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada 

del conjunt de cables elèctrics. 

A l'interior hi ha d'haver:  

- Un transformador 

- Un equip de rectificadors 

- Una bateria d'acumulació 

- Un avisador acústic 

- Un circuit imprès 

- Un carregador automàtic de bateria  

A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 

La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament 

s'ha d'alimentar per bateria.  

Tensió d'alimentació per xarxa:  220 V, corrent monofàsic 

Tensió d'alimentació per bateria:  24 V, corrent continu 

Autonomia de la bateria en vigilància:  >= 12 h 

Autonomia de la bateria en alarma:  >= 15 min 

Tensió de treball:  24 V, corrent continu  

CENTRALS D'INCENDIS:  

A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els 

indicadors lluminosos, el polsador, els interruptors i els fusibles, que han 

d'estar agrupats en dues parts o mòduls. 

Mòdul de zones format per:  
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- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció 

- Un polsador de prova d'alarma 

- Un polsador de prova d'avaria 

- Un polsador per a activar l'alarma  

Mòdul de control, format per:  

- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa 

- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria 

- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 

- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica 

- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació  

CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO:  

A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els 

indicadors lluminosos, els polsadors, els interruptors, l'indicador de 

concentració de CO, etc., agrupats en dos mòduls. 

Mòdul de control, format per:  

- Un indicador de concentració de CO en ppm 

- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador 

- Un interruptor d'alarma acústica 

- Un interruptor de "parada-servei" 

- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 

- Un indicador lluminós de "servei"  

Mòdul de zones, ha d'estar format per:  

- Un indicador lluminós d'avaria 

- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de 

concentració i en tenir tensió les connexions de comandament a distància 

- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de 

concentració i en sonar l'alarma acústica 

- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de 

caldejament dels detectors  

Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 

establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels 

equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la 

normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar que 

compleixen les especificacions del  projecte:  

- Polsadors (marca, model, especificacions)  

- Mòduls de control (marca, model, especificacions)  

- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)  

- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)  

- Sirenes (marca, model, especificacions)  

- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)  

- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  
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- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, 

especificacions)  

- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de 

realitzar controls per cada tipus diferent de material o equip.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM12 -  CENTRALS DE DETECCIÓ 
 
BM12- -  CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM12-0SXF. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica esmaltada 

al foc, de color vermell, amb indicadors de zona, d'avaria, de connexió de zona, 

de prova d'alarma i de doble alimentació. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada 

del conjunt de cables elèctrics. 

A l'interior hi ha d'haver: 

- Un transformador 

- Un equip de rectificadors 

- Una bateria d'acumulació 

- Un avisador acústic 

- Un circuit imprès 

- Un carregador automàtic de bateria 

A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 

La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament 

s'ha d'alimentar per bateria. 

Tensió d'alimentació per xarxa:  220 V, corrent monofàsic 

Tensió d'alimentació per bateria:  24 V, corrent continu 

Autonomia de la bateria en vigilància:  >= 12 h 

Autonomia de la bateria en alarma:  >= 15 min 

Tensió de treball:  24 V, corrent continu 

CENTRALS D'INCENDIS: 

A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els 

indicadors lluminosos, el polsador, els interruptors i els fusibles, que han 

d'estar agrupats en dues parts o mòduls. 

Mòdul de zones format per: 

- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció 

- Un polsador de prova d'alarma 

- Un polsador de prova d'avaria 

- Un polsador per a activar l'alarma 

Mòdul de control, format per: 
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- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa 

- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria 

- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 

- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica 

- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació 

CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO: 

A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els 

indicadors lluminosos, els polsadors, els interruptors, l'indicador de 

concentració de CO, etc., agrupats en dos mòduls. 

Mòdul de control, format per: 

- Un indicador de concentració de CO en ppm 

- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador 

- Un interruptor d'alarma acústica 

- Un interruptor de "parada-servei" 

- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 

- Un indicador lluminós de "servei" 

Mòdul de zones, ha d'estar format per: 

- Un indicador lluminós d'avaria 

- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de 

concentració i en tenir tensió les connexions de comandament a distància 

- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de 

concentració i en sonar l'alarma acústica 

- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de 

caldejament dels detectors 

Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 

establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips 

i materials emprats. 

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la 

normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar que 

compleixen les especificacions del  projecte: 

     - Polsadors (marca, model, especificacions) 

     - Mòduls de control (marca, model, especificacions) 

     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions) 

     - Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions) 

     - Sirenes (marca, model, especificacions) 

     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament) 

     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions) 

     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, 

especificacions) 
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     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions) 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de 

realitzar controls per cada tipus diferent de material o equip. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM13 -  DISPOSITIUS D'ALARMA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Dispositius acústics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior) 

- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior)  

S'han considerat els complements següents:  

- Amb senyal lluminós  

- Sense senyal lluminós  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Ha d'estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a 

propagar el so, que allotjarà en el seu interior els components necessaris per a 

la correcta configuració de l'aparell, el sistema de generació del senyal acústic 

i òptic, si és el cas, l'espai per a les connexions elèctriques, i el sistema de 

fixació.  

Han d'estar dissenyats i construïts d'acord amb les especificacions de la norma EN 

54-3. Disposaran de mitjans per a limitar l'accés a les parts desmuntables o al 

dispositiu complert i per a fer ajustos del mode de funcionament, per exemple: 

necessitat de fer servir eines especials, ús de codis d'accés, cargols ocults, 

precintes, etc.  

El grau de protecció proporcionat per l'envoltant (codi IP) ha de complir:  

- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 

- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)  

Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminòs, han d'incorporar 

l'òptica del senyal lluminós a la cara frontal i la làmpada corresponent a 

l'interior.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades, en caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios.  
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UNE-EN 54-3:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: 

Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos.  

UNE-EN 54-3/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: 

Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Cada dispositiu acústic d'alarma d'incendis ha d'anar marcat de forma clara e 

indeleble amb la següent informació:  

- La nomenclatura dels terminals 

- Les tensions nominals d'alimentació, i tipus de corrent d'alimentació (alterna o 

contínua) 

- La intensitat i consum de potència 

- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o 

lot i lloc de fabricació, així com el número de la versió del software contingut 

en el dispositiu. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una 

explicació a la documentació subministrada amb el dispositiu. 

No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està 

instal·lat i llest per al seu ús, però haurà de ser visible durant la instal·lació 

i haurà de ser accessible durant el manteniment 

No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o 

volanderes.  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar 

sobre el producte acompanyat per:  

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El número del certificat CE  

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte  

- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 

- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE 

- Referència a les normes EN 54-3 

- Descripció del producte de construcció 

- La categoria de l'entorn (A o B) 

- La designació del tipus/model del producte 

- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3:  

- El(s) interval(s) de tensió d'alimentació 

- Les gammes de freqüència d'alimentació 

- Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en dB 

- La freqüència acústica principal 

- Codi IP segons la norma EN 60529 

- Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal·lació, 

funcionament i manteniment  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 

establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels 

equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la 

normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar que 

compleixen les especificacions del  projecte:  

- Polsadors (marca, model, especificacions)  

- Mòduls de control (marca, model, especificacions)  

- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)  

- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)  
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- Sirenes (marca, model, especificacions)  

- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)  

- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  

- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, 

especificacions)  

- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de 

realitzar controls per cada tipus diferent de material o equip.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM14 -  POLSADORS D'ALARMA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Polsadors manuals d'alarma per a ús en instal·lacions de detecció i alarma 

d'incendis, per a muntar superficialment o encastar.  

S'han considerat els tipus de polsadors següents:  

- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per trencament d'un element fràgil 

- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per canvi de posició d'un element 

fràgil (rearmables)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.  

Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de 

complir.  

L'element fràgil ha d'estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a 

l'usuari quan s'accioni.  

La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara 

d'accionament, els símbols i textes de la cara frontal i l'accés de l'eina 

especial (si n'hi ha) així com els orificis d'entrada de cables i els cargols.  

A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació.  

A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica.  

Intensitat admisible:  <= 80 mA 

Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354):  IP-40X  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: 
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Pulsadores manuales de alarma.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada polsador ha d'anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent 

informació:  

- Referència a la norma EN 54-11 

- El nom o marca comercial del fabricant 

- Definició del model (tipus A o tipus B) 

- La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de 

l'entorn) 

- Designació dels terminals e connexió 

- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, 

la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software 

continguda en el polsador, si és el cas  

Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una 

explicació a la documentació subministrada amb el dispositiu. 

No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està 

instal·lat i llest per al seu ús, però haurà de ser visible durant la instal·lació 

i haurà de ser accessible durant el manteniment 

No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o 

volanderes.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 

establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels 

equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la 

normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar que 

compleixen les especificacions del  projecte:  

- Polsadors (marca, model, especificacions)  

- Mòduls de control (marca, model, especificacions)  

- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)  

- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)  

- Sirenes (marca, model, especificacions)  

- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)  

- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  

- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, 

especificacions)  

- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de 

realitzar controls per cada tipus diferent de material o equip.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM16- -  DETECTOR D'INCENDIS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM16-0SX1. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos. 

S'han considerat els elements següents: 

- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis 

convencionals 

- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis 

analògiques 

- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques 

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS: 

Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de 

subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la base. El detector 

ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-7. 

Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal 

d'alarma activant un senyal lluminós. 

Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el 

que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es 

restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres 

condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació 

d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de manteniment. 

L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del 

cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 

6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux. 

Tensió d'alimentació (corrent continu): 

- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 

- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat) 

DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS: 

Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les 

connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector 

collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les 

especificacions de la norma UNE-EN 54-5. Al menys una part dels seus components 

sensibles al calor, exceptuant els components amb funcions auxiliars, s'ha de 

trobar a una distància >= 15 mm de la superfície de muntatge del detector. 

Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal 

d'alarma activant un senyal lluminós. 

Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ 

¦ detector ¦   típica    ¦   màxima    ¦   resposta  ¦   resposta  ¦ 

¦          ¦  aplicació  ¦  aplicació  ¦   estàtica  ¦   estàtica  ¦ 

¦          ¦             ¦             ¦    mínima   ¦    màxima   ¦ 

¦          ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦   A1     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     65      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦   A2     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     70      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    B     ¦     40      ¦     65      ¦     69      ¦     85      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    C     ¦     55      ¦     80      ¦     84      ¦    100      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    D     ¦     70      ¦     95      ¦     99      ¦    115      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    E     ¦     85      ¦    110      ¦    114      ¦    130      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    F     ¦    100      ¦    125      ¦    129      ¦    145      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
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¦    G     ¦    115      ¦    140      ¦    144      ¦    160      ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

 

Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes 

anteriors. El sufix S indica que el detector no respon per sota de la temperatura 

de resposta estàtica mínima. El sufix R indica que el detector incorpora una 

característica termovelocimètrica, que satisfà els requisits de temps de resposta 

per a velocitats d'augment de temperatura de l'aire elevades. 

Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat 

visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués 

disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot 

presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-

les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi en 

la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part 

integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser 

visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux. 

Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de 

color vermell o bé algun altre dispositiu per a la indicació local de l'estat 

d'alarma del detector. 

Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars 

(per exemple, indicadors remots, relés de control), les avaries per curtcircuit o 

circuit obert d'aquests dispositius auxiliars no impediran el correcte 

funcionament del detector. 

Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que 

detecti la separació del cap de la base i doni un senyal d'avaria. 

Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el 

que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es 

restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres 

condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació 

d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de manteniment. 

L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del 

cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 

6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux. 

Tensió d'alimentació (corrent continu): 

- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 

- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat) 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a 

temperatura ambient <= 30°C. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, 

d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS: 

UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores 

de calor. Detectores puntuales. 

UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: 

Detectores de calor. Detectores puntuales. 
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DETECTORS DE FUMS PUNTUALS: 

UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores 

de humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz 

transmitida o por ionización. 

UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: 

Detectores de humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz 

difusa, luz transmitida o por ionización. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE FUMS: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

- Productes per a seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el 

Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar 

sobre el producte acompanyat per: 

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El número del certificat CE 

Així mateix, el símbol del marcatge CE s'ha d'acompanyar de les característiques 

essencials del producte i de la següent informació (ja sigui sobre el mateix 

producte, l'embalatge o la informació comercial que l'acompanya): 

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 

- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o 

EN 54-12) 

- Descripció del producte de construcció 

- La designació del tipus/model del producte 

- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-

12) 

- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons 

la classificació de la norma EN 54-5 

S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment 

suficient per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Si no es subministra 

la totalitat d'aquesta informació per a cada detector, s'haurà de fer referència a 

les fulles tècniques corresponents sobre cada detector, o a la documentació 

tècnica que l'acompanya. 

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS: 

Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent 

informació: 

a)- Referència la norma EN 54-7 

b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor 

c)- La denominació del model (tipus o número) 

d)- Les denominacions dels terminals de connexió 

e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a 

mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software 

continguda en el detector 

En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), 

c) i e) sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base. 

Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la 

informació proporcionada amb el dispositiu. 

El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser 

accessible durant el manteniment. 

No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones. 

DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS: 

Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent 

informació: 

a) - Referència la norma EN 54-5 

b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet 
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l'ajust "in situ" de la classe, la marca de la classe es podrà substituir el 

símbol P 

c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor 

d) - La denominació del model (tipus o número) 

e) - Les denominacions dels terminals de connexió 

f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a 

mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software 

continguda en el detector 

En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), 

c), d) i f) sobre el cap del detector, i almenys la informació d) i e) sobre la 

base. 

Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la 

informació proporcionada amb el dispositiu. 

El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser 

accessible durant el manteniment. 

No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 

establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips 

i materials emprats. 

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la 

normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar que 

compleixen les especificacions del  projecte: 

     - Polsadors (marca, model, especificacions) 

     - Mòduls de control (marca, model, especificacions) 

     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions) 

     - Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions) 

     - Sirenes (marca, model, especificacions) 

     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament) 

     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions) 

     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, 

especificacions) 

     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions) 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de 

realitzar controls per cada tipus diferent de material o equip. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM18- -  POLSADOR D'ALARMA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM18-0SYT. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Polsadors manuals d'alarma per a ús en instal·lacions de detecció i alarma 

d'incendis, per a muntar superficialment o encastar. 

S'han considerat els tipus de polsadors següents: 

- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per trencament d'un element fràgil 

- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per canvi de posició d'un element 

fràgil (rearmables) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 

Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de 

complir. 

L'element fràgil ha d'estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a 

l'usuari quan s'accioni. 

La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara 

d'accionament, els símbols i textes de la cara frontal i l'accés de l'eina 

especial (si n'hi ha) així com els orificis d'entrada de cables i els cargols. 

A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació. 

A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica. 

Intensitat admisible:  <= 80 mA 

Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354):  IP-40X 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, 

d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

UNE-EN 54-11:2001/A1:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: 

Pulsadores manuales de alarma. 

UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: 

Pulsadores manuales de alarma. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada polsador ha d'anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent 

informació: 

- Referència a la norma EN 54-11 

- El nom o marca comercial del fabricant 

- Definició del model (tipus A o tipus B) 

- La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de 

l'entorn) 

- Designació dels terminals e connexió 

- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, 

la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software 

continguda en el polsador, si és el cas 

Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una 

explicació a la documentació subministrada amb el dispositiu. 
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No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està 

instal·lat i llest per al seu ús, però haurà de ser visible durant la instal·lació 

i haurà de ser accessible durant el manteniment 

No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o 

volanderes. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 

establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips 

i materials emprats. 

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la 

normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar que 

compleixen les especificacions del  projecte: 

     - Polsadors (marca, model, especificacions) 

     - Mòduls de control (marca, model, especificacions) 

     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions) 

     - Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions) 

     - Sirenes (marca, model, especificacions) 

     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament) 

     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions) 

     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, 

especificacions) 

     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions) 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de 

realitzar controls per cada tipus diferent de material o equip. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM19- -  SIRENA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM19-0SYH,BM19-0SYG,BM19-0SYD. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Dispositius acústics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior) 

- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior) 

S'han considerat els complements següents: 

- Amb senyal lluminós 

- Sense senyal lluminós 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
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Ha d'estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a 

propagar el so, que allotjarà en el seu interior els components necessaris per a 

la correcta configuració de l'aparell, el sistema de generació del senyal acústic 

i òptic, si és el cas, l'espai per a les connexions elèctriques, i el sistema de 

fixació. 

Han d'estar dissenyats i construïts d'acord amb les especificacions de la norma EN 

54-3. Disposaran de mitjans per a limitar l'accés a les parts desmuntables o al 

dispositiu complert i per a fer ajustos del mode de funcionament, per exemple: 

necessitat de fer servir eines especials, ús de codis d'accés, cargols ocults, 

precintes, etc. 

El grau de protecció proporcionat per l'envoltant (codi IP) ha de complir: 

- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 

- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 

Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminòs, han d'incorporar 

l'òptica del senyal lluminós a la cara frontal i la làmpada corresponent a 

l'interior. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades, en caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, 

d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

UNE-EN 54-3:2016 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: 

Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

- Productes per a seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

Cada dispositiu acústic d'alarma d'incendis ha d'anar marcat de forma clara e 

indeleble amb la següent informació: 

- La nomenclatura dels terminals 

- Les tensions nominals d'alimentació, i tipus de corrent d'alimentació (alterna o 

contínua) 

- La intensitat i consum de potència 

- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o 

lot i lloc de fabricació, així com el número de la versió del software contingut 

en el dispositiu. 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

1328/1995, de 28 de juliol 

Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una 
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explicació a la documentació subministrada amb el dispositiu. 

No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està 

instal·lat i llest per al seu ús, però haurà de ser visible durant la instal·lació 

i haurà de ser accessible durant el manteniment 

No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o 

volanderes. 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar 

sobre el producte acompanyat per: 

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El número del certificat CE 

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 

- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE 

- Referència a les normes EN 54-3 

- Descripció del producte de construcció 

- La categoria de l'entorn (A o B) 

- La designació del tipus/model del producte 

- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3: 

     - El(s) interval(s) de tensió d'alimentació 

     - Les gammes de freqüència d'alimentació 

     - Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en 

dB 

     - La freqüència acústica principal 

     - Codi IP segons la norma EN 60529 

     - Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal·lació, 

funcionament i manteniment 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 

establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips 

i materials emprats. 

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la 

normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar que 

compleixen les especificacions del  projecte: 

     - Polsadors (marca, model, especificacions) 

     - Mòduls de control (marca, model, especificacions) 

     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions) 

     - Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions) 

     - Sirenes (marca, model, especificacions) 

     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament) 

     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions) 

     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, 

especificacions) 

     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions) 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de 

realitzar controls per cada tipus diferent de material o equip. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BM2 -  MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
 
BM20- -  BOCA D'INCENDIS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM20-0T11. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari. 

S'han considerat els tipus següents: 

- BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m 

- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Boca d'incendis formada per: 

- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització 

- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material 

elastomèric a l'interior 

- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar 

entre 2 1/4 i 3 1/2 voltes de volant 

- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar 

- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements 

- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara 

posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció i els suports per a 

penjar els diferents elements i una entrada lateral per a la connexió a la xarxa; 

ha d'estar esmaltat al foc i pintat de color vermell; en el vidre hi ha d'haver la 

inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi"; ha de tenir escletxes d'aireig. 

Els materials fets servir per a la construcció de les boques d'incendi han de ser 

resistents a la corrosió i als esforços mecànics deguts a la seva utilització. 

Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864. 

Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a 

la norma UNE 23400. 

La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d'estar entre la 

d'interrupció i la de raig lliure. 

La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les 

diferents funcions. 

La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge. 

La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura. 

La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°. 

El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris. 

Reistència a la pressió interna: 

+----------------------------------------------------+ 

¦          ¦ Pressió màx.¦   Pressió   ¦ Pressió mín.¦ 

¦          ¦   servei    ¦    prova    ¦  trencament ¦ 

¦          ¦    (MPa)    ¦    (MPa)    ¦     (Mpa)   ¦ 

¦----------------------------------------------------¦ 

¦  BIE-25  ¦     1,2     ¦     1,8     ¦     3,0     ¦ 

¦  BIE-45  ¦     1,2     ¦     2,4     ¦     4,2     ¦ 

+----------------------------------------------------+ 

Resistència impacte llança-boquilla:  Sense deterioraments ni fuites 

Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense 

deformacions permanents 

Estanquitat dels ràcors:  Sense fuites a la pressió de prova 

Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari:  >= 35 mm 

Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment:  Ha de complir 

Envelliment dels materials sintètics:  Sense fissures ni deterioraments 

Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense 

deterioraments, Ha de funcionar correctament 

Abastament a 0,2 MPa: 

- Amb raig lliure:  >= 10 m 

- Amb polvorització en cortina:  >= 6 m 

- Amb polvorització cònica:  >= 3 m 

Àngles de polvorització: 

- Per a polvorització en cortina:  90° ± 5° 
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- Per a polvorització cònica:  >= 45° 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-

EN 671-2. 

Toleràncies: 

- Diàmetre interior de la mànega: 

     - Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 

694): 

          - Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm 

     - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): 

          - Calibre passa:   44 mm 

          - Calibre no passa:  46 mm 

- Llargària de la mànega: 

     - Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 

694): Ha de complir la norma UNE EN ISO 1307 

     - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): 

+5%, -0% 

BOQUES BIE-25: 

El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable 

en un pla horitzontal. 

El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i 

sectors interiors o tambor de diàmetre mínim 200 mm. 

Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boquilla:  <= 4 Nm 

Frenat dinàmic del debanador:  <= 1 volta 

La mànega semirrígida ha d'estar fabricada segons les especificacions de la norma 

UNE-EN 694. 

Diàmetre interior de la mànega:  25 mm 

Tipus de mànega:  semirígida no col·lapsable 

BOQUES BIE-45: 

El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable 

en ziga-zaga, i orientable en un pla horitzontal. 

El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la 

mànega lliurement. 

El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una 

ranura d'amplària mínima 20 mm. 

En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària. 

El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de 

l'armari amb un eix vertical de rotació. 

El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'assegurar la retenció de la 

mànega a la canya del ràcor mitjançant una pressió regular en tot el seu 

perímetre. 

L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser 

inferior a 90° ni superior a 135°. 

Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 

671-2): <= 7 Nm 

La mànega ha d'estar fabricada d'acord amb les especificacions de la norma UNE 

23091-2A. 

Diàmetre interior de la mànega:  45 mm 

Tipus de mànega:  flexible plana per a servei lleuger 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 
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aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, 

d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. 

Procedimientos de verificación. 

UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: 

Lanzas convencionales. 

BOQUES TIPUS BIE-25: 

UNE-EN 671-1:2013 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas 

equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras 

semirrígidas. 

UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm. 

UNE-EN 694:2015 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para 

sistemas fijos. 

BOQUES TIPUS BIE-45: 

UNE-EN 671-2:2013 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas 

equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras 

planas. 

UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm. 

UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: 

Manguera flexible plana para servicio ligero, de diámetro 45 mm y 70 mm. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a 

la boca d'incendis o a les seves immediacions. 

El subministrador ha de lliurar un manual d'instal·lació i manteniment de la boca 

d'incendi equipada. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

- Productes per a seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb la informació següent: 

- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdos 

- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues 

semirrígides 

- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes 

- Any de fabricació 

- Pressió màxima de servei 

- Llargària i diàmetre de la mànega 

- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boquilla 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

1328/1995, de 28 de juliol 

BOQUES TIPUS BIE-25: 

Cada tram de mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble, amb la següent 

informació com a mínim: 

- Nom del fabricant i marca comercial 

- Nombre i data de la norma UNE-EN 694 

- Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega 

- Pressió de treball màxima en Mpa (bar) 

- Trimestre i data de fabricació 

- Temperatura d'assaig, si és inferior a -20ºC 

- Número d'homologació i organisme certificador o la seva referència, quan 

procedeixi 

BOQUES TIPUS BIE-25: 

Cada tram de la mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim 

dos cops per tram, amb la següent informació: 

- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-

2A - 45) 

- El nom i la marca del fabricant 

- El trimestre i l'any de fabricació 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 

establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips 

i materials emprats. 

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la 

normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar que 

compleixen les especificacions del  projecte: 

     - BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, ràcords, 

manòmetres llança, vàlvula, suport, armari) 

     - Canonades: (tipus, normativa, elements d'unió. Elements de subjecció, etc.) 

     - Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: 

pressió, alçada manomètrica i cabal) 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de 

realitzar controls per cada tipus diferent de material o equip. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM2 -  MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
 
BM23 -  BOQUES D'INCENDI 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari.  

S'han considerat els tipus següents:  

- BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m  

- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Boca d'incendis formada per:  

- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització 

- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material 

elastomèric a l'interior 

- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar 

entre 2 1/4 i 3 1/2 voltes de volant 

- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar  

- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements  

- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara 

posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció i els suports per a 

penjar els diferents elements i una entrada lateral per a la connexió a la 

xarxa; ha d'estar esmaltat al foc i pintat de color vermell; en el vidre hi ha 

d'haver la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi"; ha de tenir escletxes 

d'aireig.  

Els materials fets servir per a la construcció de les boques d'incendi han de ser 

resistents a la corrosió i als esforços mecànics deguts a la seva utilització.  

Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864.  

Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a 

la norma UNE 23400.  

La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d'estar entre la 

d'interrupció i la de raig lliure.  
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La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les 

diferents funcions.  

La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge.  

La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura.  

La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°.  

El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris.  

Reistència a la pressió interna: 

+----------------------------------------------------+ 

¦          ¦ Pressió màx.¦   Pressió   ¦ Pressió mín.¦ 

¦          ¦   servei    ¦    prova    ¦  trencament ¦ 

¦          ¦    (MPa)    ¦    (MPa)    ¦     (Mpa)   ¦ 

¦----------------------------------------------------¦ 

¦  BIE-25  ¦     1,2     ¦     1,8     ¦     3,0     ¦ 

¦  BIE-45  ¦     1,2     ¦     2,4     ¦     4,2     ¦ 

+----------------------------------------------------+  

Resistència impacte llança-boquilla:  Sense deterioraments ni fuites  

Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense 

deformacions permanents  

Estanquitat dels ràcors:  Sense fuites a la pressió de prova  

Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari:  >= 35 mm  

Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment:  Ha de complir  

Envelliment dels materials sintètics:  Sense fissures ni deterioraments  

Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense 

deterioraments, Ha de funcionar correctament  

Abastament a 0,2 MPa:  

- Amb raig lliure:  >= 10 m 

- Amb polvorització en cortina:  >= 6 m 

- Amb polvorització cònica:  >= 3 m  

Àngles de polvorització:  

- Per a polvorització en cortina:  90° ± 5° 

- Per a polvorització cònica:  >= 45°  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-

EN 671-2.  

Toleràncies:  

- Diàmetre interior de la mànega:  

- Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694):  

- Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm  

- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A):  

- Calibre passa:   44 mm 

- Calibre no passa:  46 mm  

- Llargària de la mànega:  

- Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): 

Ha de complir la norma UNE EN ISO 1307 

- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): 

+5%, -0%  

BOQUES BIE-25:  

El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable 

en un pla horitzontal.  

El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i 

sectors interiors o tambor de diàmetre mínim 200 mm.  

Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boquilla:  <= 4 Nm  

Frenat dinàmic del debanador:  <= 1 volta  

La mànega semirrígida ha d'estar fabricada segons les especificacions de la norma 

UNE-EN 694.  

Diàmetre interior de la mànega:  25 mm 

Tipus de mànega:  semirígida no col·lapsable  

BOQUES BIE-45:  

El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable 

en ziga-zaga, i orientable en un pla horitzontal.  

El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la 

mànega lliurement.  

El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una 

ranura d'amplària mínima 20 mm.  

En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària.  

El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de 

l'armari amb un eix vertical de rotació.  

El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'assegurar la retenció de la 

mànega a la canya del ràcor mitjançant una pressió regular en tot el seu 
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perímetre.  

L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser 

inferior a 90° ni superior a 135°.  

Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 

671-2): <= 7 Nm  

La mànega ha d'estar fabricada d'acord amb les especificacions de la norma UNE 

23091-2A.  

Diàmetre interior de la mànega:  45 mm 

Tipus de mànega:  flexible plana per a servei lleuger  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats en caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios.  

UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. 

Procedimientos de verificación.  

UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: 

Lanzas convencionales.  

BOQUES TIPUS BIE-25:  

UNE-EN 671-1:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas 

equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras 

semirrígidas.  

UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm.  

UNE-EN 694:2001 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para 

sistemas fijos.  

BOQUES TIPUS BIE-45:  

UNE-EN 671-2:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas 

equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras 

planas.  

UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm.  

UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: 

Manguera flexible plana para servicio ligero, de diámetro 45 mm y 70 mm.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a 

la boca d'incendis o a les seves immediacions.  

El subministrador ha de lliurar un manual d'instal·lació i manteniment de la boca 

d'incendi equipada.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb la informació següent:  

- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdos 

- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues 

semirrígides 

- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes 

- Any de fabricació 

- Pressió màxima de servei 

- Llargària i diàmetre de la mànega 

- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boquilla 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
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BOQUES TIPUS BIE-25:  

Cada tram de mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble, amb la següent 

informació com a mínim:  

- Nom del fabricant i marca comercial 

- Nombre i data de la norma UNE-EN 694 

- Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega 

- Pressió de treball màxima en Mpa (bar) 

- Trimestre i data de fabricació 

- Temperatura d'assaig, si és inferior a -20ºC 

- Número d'homologació i organisme certificador o la seva referència, quan 

procedeixi  

BOQUES TIPUS BIE-25:  

Cada tram de la mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim 

dos cops per tram, amb la següent informació:  

- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-

2A - 45) 

- El nom i la marca del fabricant 

- El trimestre i l'any de fabricació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 

establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels 

equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la 

normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar que 

compleixen les especificacions del  projecte:  

- BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, ràcords, manòmetres 

llança, vàlvula, suport, armari)  

- Canonades: (tipus, normativa, elements d'unió. Elements de subjecció, etc.)  

- Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: 

pressió, alçada manomètrica i cabal)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de 

realitzar controls per cada tipus diferent de material o equip.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM3 -  EXTINTORS 
 
BM31 -  EXTINTORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit 

sobre un foc per l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han 

estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de 

funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor 

correspon a un tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un 

certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del 
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Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al 

del projecte presentat per a registrar el tipus.  

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:  

- Indicació de l'administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l'aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios.  

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, 

relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre 

Equipos a Presion.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que 

correspon l'extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 

establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels 

equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, 

s'ha de verificar:  

- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques 

i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms 

d'Indústria.  

- Dades placa de disseny :  

- Pressió màxima de servei (disseny) 

- nº placa 

- Data 1a Prova i successives  

- Dades etiqueta de característiques:  

- Nom del fabricant importador 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat d'equips 

- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 

- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

- Instruccions funcionament  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM3 -  EXTINTORS 
 
BM32- -  EXTINTOR AUTOMÀTIC (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM32-H6BC. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit 

sobre un foc per l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han 

estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de 

funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor 

correspon a un tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un 

certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del 

Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al 

del projecte presentat per a registrar el tipus. 

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 

- Indicació de l'administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l'aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 

esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que 

correspon l'extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 

establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips 

i materials emprats. 

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació. 

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, 

s'ha de verificar: 

     - Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries 

siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis 

Territorials Autònoms d'Indústria. 

     - Dades placa de disseny : 

          - Pressió màxima de servei (disseny) 

          - nº placa 

          - Data 1a Prova i successives 

     - Dades etiqueta de característiques: 

          - Nom del fabricant importador 

          - Temperatura màxima i mínima de servei 

          - Productes continguts i quantitat d'equips 

          - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 

          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

          - Instruccions funcionament 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM3 -  EXTINTORS 
 
BM33- -  EXTINTOR MANUAL 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM33-0T4U. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit 

sobre un foc per l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han 

estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de 

funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor 

correspon a un tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un 

certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del 

Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al 

del projecte presentat per a registrar el tipus. 

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 

- Indicació de l'administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l'aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 

esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que 

correspon l'extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 

establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips 

i materials emprats. 

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació. 

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, 

s'ha de verificar: 

     - Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries 

siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis 

Territorials Autònoms d'Indústria. 
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     - Dades placa de disseny : 

          - Pressió màxima de servei (disseny) 

          - nº placa 

          - Data 1a Prova i successives 

     - Dades etiqueta de característiques: 

          - Nom del fabricant importador 

          - Temperatura màxima i mínima de servei 

          - Productes continguts i quantitat d'equips 

          - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 

          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

          - Instruccions funcionament 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BMD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
BMD2 -  CONTACTES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD2Z130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Contactes de seguretat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Contactes magnètics per a encastar, per a muntar superficialment i per a adherir 

al vidre 

- Contactes de vibració, de mercuri per a adherir al vidre  

CONTACTES MAGNÈTICS:  

Compost per un interruptor magnètic i un imant permanent situats dins de dues 

plaques base amb coberta.  

La sensibilitat de resposta ha de ser constant en una àmplia gamma d'apertures.  

Temperatura ambient admisible:  0°C - 50°C  

CONTACTES DE VIBRACIÓ:  

Contacte de vibració format per una caixa en aliatge de cinc, coure i níquel que 

conté l'electrònica, el diode lluminós d'alarma i el receptor.  

Han de portar un dispositiu antisabotatge.  

Ha de portar forats per a les connexions i les fixacions.  

Ha de portar incorporades les connexions.  

Temperatura ambient admisible:  0°C - 50°C  

Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 

5°C i 30°C.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 50131-6:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. 

Parte 6: Fuentes de alimentación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels 

equips i materials que s'han d'utilitzar.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i 

homologació de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar 

que compleixen les especificacions de projecte:  

- Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, 

especificacions de funcionament, especificacions elèctriques)  

- Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, 

especificacions).  

- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, 

especificacions)  

- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El 

control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que 

arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 

les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 

amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 

substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BMY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA 

INCENDIS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY2-0TBT,BMY2-0TBV,BMY2-0TBU,BMY2-0TBW,BMY3-H5CU,BMY3-0TC7,BMY0-0TC2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  

S'han considerat els elements següents:  

- Part proporcional d'elements especials per a detectors 

- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 

- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 

- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma  

- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 

- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 

- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 

- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 

- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma  

- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  

- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació 

i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un 

element.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BMY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA 

INCENDIS 
 
BMY0- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS 

D'EXTINCIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY0-0TC2. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 

S'han considerat els elements següents: 

- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 

- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 

- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 

- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 

- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació 

i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
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dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un 

element. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, 

d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BMY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA 

INCENDIS 
 
BMY2 -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ 
 
BMY2- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE 

PROTECCIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY2-0TBT,BMY2-0TBV,BMY2-0TBU,BMY2-0TBW. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 

S'han considerat els elements següents: 

- Part proporcional d'elements especials per a detectors 

- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 

- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 

- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació 

i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un 

element. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, 

d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BMY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA 

INCENDIS 
 
BMY3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
 
BMY3- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY3-H5CU,BMY3-0TC7. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 

S'han considerat els elements següents: 

- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació 

i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un 

element. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
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investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, 

d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN38-0XBR,BN38-0XBE,BN38-0XBY,BN38-0XBC,BN38-0XBG,BN38-0XBD,BN317720,BN38-0XBP,BN38-
0XBL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric 

o hidràulic.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos 

metàl·lic o de material sintètic 

- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 

- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 

- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 

- Connexions per a roscar 

- Per a muntar amb brides 

- Per a encolar 

- Per muntar amb accessoris a pressió  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada 

on s'instal·laran. 

Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir 

concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 

140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques 

organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.  

S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la 

vàlvula és apta per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la 

temperatura i pressió previstes. 

El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas 

del fluid, i que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i 

tancament a la pressió i temperatura de treball. 

El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al 

diàmetre nominal dels tubs als quals es connecta.  

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  

Pressió de prova segons pressió nominal:  

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i 

elements de connexió.  

Les rosques han de portar protectors de plàstic.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VÀLVULES METÀL·LIQUES:  

* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de 

válvulas.  

* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes 

de las válvulas.  

* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.  

* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo 

de retención y regulación de acero.  

VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:  

UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales 

termoplásticos (ISO 16135:2006).  

VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
BN38- -  VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN38-0XBR,BN38-0XBE,BN38-0XBY,BN38-0XBC,BN38-0XBG,BN38-0XBD,BN38-0XBP,BN38-0XBL. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric 

o hidràulic. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos 

metàl·lic o de material sintètic 

- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 

- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 

- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 

- Connexions per a roscar 

- Per a muntar amb brides 

- Per a encolar 

- Per muntar amb accessoris a pressió 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada 

on s'instal·laran. 

Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir 

concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 

140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques 

organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà. 

S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la 

vàlvula és apta per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la 

temperatura i pressió previstes. 

El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas 

del fluid, i que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i 

tancament a la pressió i temperatura de treball. 

El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al 

diàmetre nominal dels tubs als quals es connecta. 

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 

Pressió de prova segons pressió nominal: 



 

 

www.s3e.cat                    372 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i 

elements de connexió. 

Les rosques han de portar protectors de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VÀLVULES METÀL·LIQUES: 

* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de 

válvulas. 

* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes 

de las válvulas. 

* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 

* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo 

de retención y regulación de acero. 

VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: 

UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales 

termoplásticos (ISO 16135:2006). 

VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN7 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
BN71 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ DE TRES VIES MOTORITZADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vàlvules de regulació de tres vies motoritzades, de bronze, de llautó o de fosa de 

6, 10 i 16 bar de pressió nominal amb connexió per rosca o brides.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Vàlvula de regulació automàtica, formada per:  

- Cos amb les tres connexions fent T. 

- Sistema de tancament. 

- Accionament per servomotor elèctric. 

- Assentaments d'estanquitat per sistema de tancament. 

- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.  

Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques 

específiques de l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la 

DF aprovi la marca i el model.  

El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb 

les especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i 

que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en 

el cas que s'integrin.  

El sistema de tancament ha de posar en comunicació la boca de sortida amb les 

altres dues d'entrada, regulant més o menys la secció lliure d'aquestes.  

El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del 
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fluid, i la pressió de treball de la vàlvula.  

La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la 

tensió d'alimentació i la potència.  

Pressió de prova:  

- Pressió nominal 6 bar:  >= 9 bar 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  

Característiques del servomotor:  

- Grau de protecció mínim:  IP 40 

- Temperatura de treball:  0-50ºC 

- Humitat ambient:  < 90%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i 

plantilles necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.  

Les rosques han de portar protectors de plàstic.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, 

raigs de sol i dins l'embalatge original.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN7 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
BN73- -  VÀLVULA DE REGULACIÓ DE TRES VIES (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN73-H5DK,BN73-H5DL,BN73-H5DF,BN73-H5DM. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Vàlvules de regulació de tres vies motoritzades, de bronze, de llautó o de fosa de 

6, 10 i 16 bar de pressió nominal amb connexió per rosca o brides. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Vàlvula de regulació automàtica, formada per: 

- Cos amb les tres connexions fent T. 

- Sistema de tancament. 

- Accionament per servomotor elèctric. 

- Assentaments d'estanquitat per sistema de tancament. 

- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament. 

Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques 

específiques de l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la 

DF aprovi la marca i el model. 

El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb 

les especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i 
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que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en 

el cas que s'integrin. 

El sistema de tancament ha de posar en comunicació la boca de sortida amb les 

altres dues d'entrada, regulant més o menys la secció lliure d'aquestes. 

El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del 

fluid, i la pressió de treball de la vàlvula. 

La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la 

tensió d'alimentació i la potència. 

Pressió de prova: 

- Pressió nominal 6 bar:  >= 9 bar 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 

Característiques del servomotor: 

- Grau de protecció mínim:  IP 40 

- Temperatura de treball:  0-50ºC 

- Humitat ambient:  < 90% 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i 

plantilles necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment. 

Les rosques han de portar protectors de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, 

raigs de sol i dins l'embalatge original. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
BN81 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vàlvules de retenció de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i 

connexió per rosca.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar formada per:  

- Cos amb les connexions roscades interiorment 

- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per 

acció de la gravetat  

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el 

sentit de circulació del fluid.  

Pressió de prova segons pressió nominal:  

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  

Les rosques han de portar protectors de plàstic.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
BN85- -  Familia N85- 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN85-0X42,BN85-0X49,BN85-0X40. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Vàlvules de retenció de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i 

connexió per rosca. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb les connexions roscades interiorment 

- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per 

acció de la gravetat 

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el 

sentit de circulació del fluid. 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Les rosques han de portar protectors de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNE -  FILTRES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNE2-1N5E,BNE2-1N57,BNE2-1N5B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Filtres coladors per a muntar entre tubs.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Filtres roscats.  

- Filtres per a muntar amb brides  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element 

filtrant.  

L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.  

Ha de ser resistent a la corrosió.  

Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.  

Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.  

No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar 

l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 

L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no 

disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.  

Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de 

circulació del fluid.  

Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pressió nominal  

- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre  

FILTRES ROSCATS:  

Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 

Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, 

mitjançant rosca.  

FILTRES EMBRIDATS:  

Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre 

tubs. 

Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element 

filtrant.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades. 

L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat. 

L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.  

Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNE -  FILTRES 
 
BNE2- -  FILTRE COLADOR PER A MUNTAR ROSCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNE2-1N5E,BNE2-1N57,BNE2-1N5B. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Filtres coladors per a muntar entre tubs. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filtres roscats. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element 

filtrant. 

L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses. 

Ha de ser resistent a la corrosió. 

Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior. 

Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 

No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar 

l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 

L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no 

disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament. 

Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de 

circulació del fluid. 

Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pressió nominal 

- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre 

FILTRES ROSCATS: 

Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 

Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, 

mitjançant rosca. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades. 

L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat. 

L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent. 

Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNF -  VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS D'ACS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNF1-H5P2,BNF2-214G,BNF0-2150,BNF2-2146,BNF0-214Z,BNF1-H5P7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vàlvula per a buidat d'instal·lacions amb cos de llautó i amb connexió roscada.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar formada per un cos de llautó amb els extrems preparats per a una unió 

roscada i un element obturador. 

L'accionament de la vàlvula ha de fer-se amb una clau de quadradet, que no forma 

part de la vàlvula.  

Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.  

L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.  

No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar 

l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 

L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no 

disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.  

Ha de ser resistent a la corrosió.  

Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.  

Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de 

circulació del fluid.  

Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes, amb les boques de connexió tapades. 

La clau de quadradet s'ha de subministrar amb la vàlvula.  

Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNG -  VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNG0-H5Q9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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Vàlvules de tall per a gas, d'accionament manual, per a instal·lacions en 

edificis.  

S'han considerat els tipus de vàlvules següents:  

- Vàlvules amb obturador esfèric 

- Vàlvules amb obturador cònic (de mascle cònic)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar formada per:  

- Cos amb els extrems adaptats al tipus de connexió 

- Comandament manual 

- Eix 

- Obturador esfèric o cònic 

- Assentaments d'estanquitat per l'obturador esfèric o cònic 

- Sistema d'estanquitat per a l'eix d'accionament  

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  

Tots els components de la vàlvula han d'estar lliures de revabes i nets 

(encenalls, sorra de fosa, etc.).  

No ha de tenir cantells afilats ni arestes vives que puguin, durant la 

instal·lació, ús normal o durant les operacions de manteniment, suposar un risc 

per als usuaris o per a l'entorn.  

Ha de ser resistent als esforços derivats de la instal·lació i del servei. 

El cos de la vàlvula ha d'estar format com a màxim de tres peces.  

Ha de ser estanca a la pressió i temperatura de treball.  

L'estanquitat s'ha d'aconseguir per mitjans mecànics. Queden expressament 

prohibits els productes d'estanquitat com ara líquids, pastes o cintes. 

La vàlvula ha d'estar construïda de manera que es pugui accionar fàcilment per 

mitjà d'un comandament manual. 

Les posicions extremes d'obert i tancat han d'identificar-se i limitar-se per uns 

topalls fixes no ajustables. 

La vàlvula ha de tancar girant el comandament manual en sentit horari. El 

comandament manual ha de quedar en angle recte respecte a l'eix del cos de la 

vàlvula en la posició de tancat i paral·lel a l'esmentat eix en la posició 

d'obert. La vàlvula s'ha de poder bloquejar en la posició de tancat. 

Si el mecanisme de topall forma part de la manilla, aleshores aquesta i l'eix han 

de ser tots ells parts d'una sola peça; la subjecció de la manilla ha de segellar-

se. 

Totes les peces en contacte amb el gas o amb l'atmosfera circumdant han d'estar 

fabricades amb materials resistents a la corrosió o han d'estar degudament 

protegides.  

El gruix de les parets de la vàlvula des de qualsevol via de gas cap a l'atmosfera 

o les perforacions connectades a l'atmosfera no han de ser inferiors a 1 mm.  

Les connexions poden ser roscades directament al tub o a la brida, desmuntables 

per junta plana, o bé amb enllaç PE-tub metàl·lic. 

En les connexions roscades directament a tub o a brida, la unió roscada ha de 

complir els requisits de la norma UNE 19009. 

En les connexions mitjançant unió per junta plana les rosques han de ser de tipus 

cilíndric adaptant-se a la norma ISO 228. 

En les connexions que incloguin un enllaç PE-tub metàl·lic, aquesta complirà les 

exigències de la norma UNE 60-405.  

La clau ha de portar marcada de forma indeleble i clarament visible, com a mínim, 

la informació següent:  

- Nom del fabricant o marca d'identificació o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Classe de pressió 

- Direcció del flux (en cas necessari) 

- Data de fabricació (l'any com a mínim)  

VÀLVULA AMB OBTURADOR CÒNIC:  

L'obturador ha d'estar dissenyat i muntat al cos de la vàlvula de manera que la 

vora de la superfície de segellat del obturador sobresurti respecte a la 

superfície de segellat del con del cos. 

S'ha de proporcionar una separació mínima d'1 mm amb la finalitat de que 

l'obturador sigui capaç d'avançar en cas de desgast. La part superior de la 

superfície de segellat del obturador ha d'estar més baixa que la superfície 

superior del cos.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, embalades amb el sistema seleccionat pel fabricant i 

que ha de proporcionar a la vàlvula una protecció adequada contra possibles 
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deterioraments. L'embalatge ha de contenir les instruccions d'instal·lació i 

funcionament. En particular, el fabricant ha de lliurar com a mínim informació 

sobre:  

- Instal·lació 

- Funcionament i manteniment 

- Posició de muntatge 

- Temperatura d'utilització màxima i mínima 

- Pressió màxima d'ús  

Les rosques han de portar un protector de plàstic.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 

de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias ICG01 a 11.  

* UNE 60718:2005 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, 

accionadas manualmente, para instalaciones receptoras que utilizan combustibles 

gaseosos a presiones máximas de operación (MOP) inferior o igual a 0,5 MPa (5 

bar). Características dimensionales y de bloqueo.  

VÀLVULES DE FINS A 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL:  

* UNE-EN 331:1998 Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas 

manualmente, para instalaciones de gas en edificios.  

VÀLVULES DE DIAMETRE NOMINAL SUPERIOR A 50 MM I INFERIOR A 100 MM:  

* UNE 60708:1998 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico 

accionadas manualmente para instalaciones receptoras que utilizan combustibles 

gaseosos alimentadas a presiones máximas de operación (MOP) hasta 0,5 MPa (5 bar), 

de diámetro nominal mayor de 50 mm y no superior a 100 mm.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNN -  BOMBES SUBMERGIBLES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNN1-33FN. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements especials per a la instal·lació de bombes submergibles.  

S'han considerat els elements següents:  

- Sòcol d'acoblament del grup motobomba: Peça que serveix de suport al grup 

motobomba i que possibilita la connexió del mateix mitjançant un sistema 

d'acoblament automàtic.  

- Dispositius de control de nivell per a l'arrencada i l'aturada del grup 

motobomba 

- Elements per a la construcció del tram de canonada d'impulsió que transcorre per 

l'interior del pou, des del sòcol de descàrrega situat al fons fins a la sortida 

a la part superior i dispositiu de guiatge de la bomba entre la boca del pou i 

el sòcol de descàrrega. Aquest tram de la instal·lació ha de constar com a mínim 

de les següents parts:  

- Canonada del material especificat per la DT 

- Vàlvula de retenció 

- Vàlvula de tancament 

- Colzes i accessoris 
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- Dispositius de guiatge constituïts per tubs o cables 

- Dispositius de control de nivell per a l'arrencada del grup motobomba  

SÒCOL D'ACOBLAMENT DEL GRUP MOTOBOMBA:  

Peça formada per un tram de canonada en forma de colze unida a un suport per a la 

seva fixació al fons del pou. 

El conjunt ha de tenir la rigidesa suficient per a suportar les sol·licitacions 

mecàniques a que està sotmès tant pel que fa al normal funcionament de la bomba 

com pel que fa al canvi de direcció que experimenta el fluid en el seu si, així 

com les sol·licitacions pròpies de la canonada d'impulsió. 

Ha de ser resistent a les accions i agressions del fluid en que es troba 

submergit. 

Ha de portar forats a la base per a la seva fixació al fons del pou. 

El colze del sòcol ha de tenir un extrem preparat per a la connexió automàtica del 

grup motobomba i l'altre extrem ha de portar una brida per a la connexió de la 

canonada d'impulsió. 

La unió amb el grup motobomba ha de ser completament estanca. L'estanquitat es pot 

aconseguir mitjançat una unió per forma o mitjançant la interposició d'un junt de 

material elastomèric encaixat en un allotjament de la boca d'impulsió de la bomba.   

DISPOSITIUS DE CONTROL DE NIVELL PER A L'ARRANCADA DEL GRUP MOTOBOMBA:  

Quadre de maniobra:  

- Els equips de maniobra automàtica del grup motobomba han d'estar situats al 

costat del pou. Tots els mecanismes s'han d'instal·lar en un armari de maniobra, 

metàl·lic i estanc a la humitat, el qual ha de ser accessible per a la seva 

revisió i manteniment. La maniobra ha de ser automàtica mitjançant sondes de 

nivell, que s'han de poder actuar de forma manual des del mateix armari. 

- La instrumentació ha d'incloure alarmes de nivell màxim i mínim. 

- La tensió dels circuits de maniobra ha de ser de 230 V a.c. per a grups 

monofàsics i de 400 V a.c. per a grups trifàsics, tota l'aparamenta ha d'estar 

homologada  

Sondes de nivell:  

- El tipus de sonda o regulador de nivell ha de ser a base d'un interruptor 

exterior amb flotador i contrapès units mitjançant un fil especial, que pivoten 

al voltant d'una politja. 

- Tot el conjunt ha d'anar muntat sobre un bastiment. 

- La coberta de l'interruptor flotant així com el conductor han de ser resistents 

a les accions i agressions del fluid a bombejar. 

- La sonda de nivell s'ha de poder moure lliurement, per tant, en el seu muntatge 

s'ha de tenir la precaució de que no pugui entrar en contacte amb les parets del 

pou o altres elements que es troben al seu interior, així mateix s'ha d'evitar 

que el seu moviment pugui ser obstruït per cossos presents en el líquid a 

bombejar.  

ELEMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL TRAM DE CANONADA D'IMPULSIÓ:  

Cadascun dels elements que constitueixen el tram de canonada d'impulsió que 

transcorre entre el sòcol i la boca del pou ha de complir les prescripcions del 

seu plec de condicions tècniques corresponents en aquest mateix document. 

Canonada:  

- El material de les canonades per a la construcció d'aquest tram de la 

instal·lació serà l'especificat a la DT del projecte o en el seu defecte el que 

dictamini la DF. En qualsevol cas, ha de ser resistent a les accions i 

agressions del fluid que circula pel seu interior i a on es troba parcialment 

submergida. 

- Quan el material propi de la canonada no sigui suficient per a assegurar la 

resistència a la corrosió, ha de procedir-se a la protecció del mateix amb els 

recobriments i proteccions adequades. 

- Els extrems dels tubs han d'estar preparats per al tipus d'unió amb els 

accessoris que constitueixen la instal·lació. 

- Preferentment es faran servir unions embridades. 

- Si és necessari es disposaran ancoratges en els punts a on la canonada canviï de 

direcció. 

- El diàmetre d'aquesta canonada ha de ser com a mínim igual al diàmetre de la 

boca del sòcol de descàrrega a on va connectada.  

Vàlvula de retenció:  

- S'ha de disposar una vàlvula de retenció amb l'objectiu de limitar les 

variacions brusques de pressió a la canonada d'impulsió, provocades per 

l'aturada i arrencada de la bomba i per anomalies que es puguin produir durant 

el normal funcionament de la instal·lació. 

- El tipus de vàlvula de retenció ha de ser l'especificat per la DT. o en el seu 

defecte el que dictamini la DF. 
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- En el cos de la vàlvula i han de constar com a mínim les següents indicacions:  

- Pressió nominal 

- Diàmetre nominal 

- Sentit de circulació del fluid  

Vàlvula de tancament:  

- S'ha de col·locar a continuació de la vàlvula de retenció. La seva missió es la 

d'aïllar la bomba de la resta de la xarxa per a poder dur a terme sobre la 

mateixa les operacions de manteniment i reparació previstes. 

- Preferentment aquesta vàlvula serà del tipus de comporta i amb tancament de 

material elastomèric. 

- Al cos de la vàlvula hi han de constar les següents indicacions:  

- Pressió nominal 

- Diàmetre nominal 

- Sentit de circulació del fluid  

- Durant el funcionament normal de la instal·lació la vàlvula ha d'estar oberta.  

DISPOSITIU DE GUIATJE CONSTITUÏT  PER TUBS O PER CABLES:  

Tots els materials que constitueixen el mecanisme d'hissat i descens del grup 

motobomba han de ser resistents a les accions i agressions del fluid que es troba 

a l'interior del pou. 

El sistema que es faci servir ha d'evitar l'acumulació de dipòsits que podrien 

dificultar les operacions d'hissat i descens del grup.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SÒCOL D'ACOBLAMENT DEL GRUP MOTOBOMBA:  

Subministrament: Amb els extrems protegits.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

DISPOSITIUS DE CONTROL DE NIVELL PER A L'ARRANCADA DEL GRUP MOTOBOMBA:  

Subministrament: Unitats complertes embalades en caixes. A l'exterior de la caixa 

hi ha d'haver una etiqueta identificativa amb les característiques del producte. 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i la humitat. La caixa no ha 

d'estar en contacte directe amb el terra.  

ELEMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL TRAM DE CANONADA D'IMPULSIÓ:  

Cadascun del diferents elements que constitueixen el tram de canonada d'impulsió 

han de complir les condicions de subministrament i emmagatzematge especificades en 

el seu propi plec de condicions tècniques dintre d'aquest mateix document.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSITIUS DE CONTROL DE NIVELL PER A L'ARRANCADA DEL GRUP MOTOBOMBA:  

Els quadres de maniobra s'amiden per conjunts complerts d'iguals característiques, 

subministrats amb tots els accessoris necessaris per al seu muntatge. 

Les sondes de nivell s'han d'amidar per unitats complertes d'iguals 

característiques subministrats amb tots els accessoris necessaris per al seu 

muntatge i funcionament.  

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SÒCOL D'ACOBLAMENT DEL GRUP MOTOBOMBA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

DISPOSITIUS DE CONTROL DE NIVELL PER A L'ARRANCADA DEL GRUP MOTOBOMBA:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

ELEMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL TRAM DE CANONADA D'IMPULSIÓ:  

Cadascun dels elements que constitueixen el tram de canonada d'impulsió que 

transcorre entre el sòcol d'acoblament i la boca del pou ha de complir la 

normativa que s'especifica en el seu plec de condicions tècniques corresponents 

dintre d'aquest mateix document.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ1 -  BANCS 
 
BQ11 -  BANCS DE FUSTA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ11Z010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de 

llistons de fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb 

cargols passadors de pressió cadmiats, de cap esfèric.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa 

prèvia de preparació. 

L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i 

dues d'esmalt. 

Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.  

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  

Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 20 mm  

- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 

- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 

- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no 

es deformin i en llocs protegits d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les 

condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia 

corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F- -  MORTER SENSE ADDITIUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LT6,B07F-0LT5. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 

Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 

segregacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar 

entre 5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat 

de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, 

incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 

garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 

especificacions de projecte. 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701821. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tipus de ciment:  

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  

Morters per a fàbriques:  

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 

segregacions.  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar 

entre 5°C i 40°C.  

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  

No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat 

de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, 

incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-

11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 

garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 

especificacions de projecte.  
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4 -  CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ  
 
4G -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
4G4 -  QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
4G41ZZ03,4G41ZQ04,4G41ZQ01,4G41ZQ02,4G41ZQ03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Quadres de comandament i protecció, col·locats.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Col·locació de quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge  

- Col·locació de quadre de comandament i protecció de l'ascensor  

- Col·locació de quadre de comandament i protecció del llum d'escala  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig del traçat de la instal·lació  

- Obertura de regates per a encastar els tubs elèctrics  

- Formació de l'encast de la caixa del quadre de comandament 

- Col·locació dels tubs de protecció elèctrica encastats  

- Col·locació de la caixa del quadre de comandament  

- Tapat de la regata amb guix 

- Collat amb guix de la caixa del quadre de comandament  

- Col·locació dels mecanismes de protecció a l'interior de la caixa  

- Estesa dels cables elèctrics per l'interior dels tubs i execució de les 

connexions amb els mecanismes  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

Quadre de comandament i protecció de l'ascensor:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig del traçat de la instal·lació  

- Col·locació de la caixa del quadre de comandament  

- Col·locació dels mecanismes de protecció a l'interior de la caixa  

- Col·locació del comptador  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

Quadre de comandament i protecció del llum d'escala:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig del traçat de la instal·lació  

- Col·locació de la caixa del quadre de comandament  

- Col·locació dels mecanismes de protecció a l'interior de la caixa  

- Col·locació del minuter i regulació del temporitzador 

- Execució de les connexions elèctriques a l'interior de la caixa  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició 

prevista a la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF.  

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions 

de la instal·lació o bé en els borns dels mecanismes.  

Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt 

accessible de la instal·lació fora dels punts de connexió.  

Els cables han d'estar subjectats al mecanisme mitjançant la pressió de visos.  

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 

punts de connexió.  

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 

l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar 

pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a 

l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de 

subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.  

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions 

normals exigides en les normes.  
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Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a 

les condicions del paràmetre exigides en la DT.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE L'INTERIOR DE L'HABITATGE:  

Les regates han d'estar fetes al lloc indicat a la DT, amb les modificacions 

introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  

Han de ser rectes.  

Si la paret és estructural, la regata no pot ser horitzontal.  

Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.  

No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la 

regata.  

Fondària:  

- Paret estructural:  < 1/6 gruix paret 

- Paret no estructural:  < 1/3 gruix paret  

Pendent:  >= 70°  

Separació als brancals:  >= 20 cm  

Separació entre regates:  >= 50 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm  

Els encastos han d'estar fets al lloc indicat a la DT, amb les modificacions 

introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  

L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions 

de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.  

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el 

parament de la paret.  

Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret  

Separació als brancals:  >= 20 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 

pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.  

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  

El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de 

ser mai inferior a 140 mm.  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  

Recobriment de guix:  >= 1 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  

El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 

qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 

els mecanismes.  

Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de 

connexió.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 

després de la seva instal·lació.  

En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es 

protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.  

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE L'ASCENSOR:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a 

mínim.  
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La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  

No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

En els tubs de protecció elèctrica, els canvis de direcció s'han de fer mitjançant 

corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis 

sensibles a la secció.  

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  

El comptador ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la 

caixa o armari mitjançant visos.  

Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i 

durable.  

Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que 

impedeixin la seva manipulació.  

En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una 

alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm.  

Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Verticalitat:  ± 2 mm  

QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DEL LLUM D'ESCALA  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a 

mínim.  

La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  

No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

En els tubs de protecció elèctrica, els canvis de direcció s'han de fer mitjançant 

corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis 

sensibles a la secció.  

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on 

s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu 

plec de condicions.  

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i 

abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que 

la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 

projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
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- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 

connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, 

gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 

s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la 

identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 

requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 

contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 

arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 

quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 

d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en 

cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-

EN 61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida 

i finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CABLEJAT:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que 

hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MECANISMES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
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S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 

I SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E4 -  ESTRUCTURES 
 
E44 -  ESTRUCTURES D'ACER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E442Z025,E444Z111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats 

directament o formant peces compostes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Pilars  

- Elements d'ancoratge  

- Bigues  

- Biguetes  

- Llindes  

- Traves  

- Encavallades  

- Corretges  

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  

S'han considerat els tipus de perfils següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 

10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, 

rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, 

segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o 

rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular 

d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer 

S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

S'han considerat els acabats superficials següents:  

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació amb soldadura  

- Col·locació amb cargols  

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig i marcat dels eixos  

- Col·locació i fixació provisional de la peça  

- Aplomat i anivellació definitius  

- Execució de les unions, en el seu cas  

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de 

fer modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de 

les característiques mecàniques.  

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 

aprovades per la DF.  

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les 

seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions 

de la DT.  

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser 

visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura 

cisellada.  

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component 
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estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han 

d'anar embalats i identificats adequadament.  

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, 

excepte si està galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o 

irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir 

desperfectes en el recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a 

l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i 

a l'article 80 de l'EAE. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i 

l'article 80 de l'EAE.   

PILARS:  

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà 

protecció 30 mm per sota del nivell del formigó.  

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb 

beurada de ciment, beurades especials o formigó fi.  

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha 

d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.  

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai 

quedi completament reblert.  

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:  

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de 

dosificació no inferior a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació 

no inferior a 1:2 o formigó fi  

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint 

les instruccions del seu fabricant.  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 

29.2.b de l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols 

hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant 

i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de 

corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les 

inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols 

s'utilitzin com a calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la 

femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de 

l'espiga ha d'haver, com a mínim:  

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i 

netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per 

sota del cap del cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari 

utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de 

ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar 

col·locades de la forma següent:  

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Toleràncies d'execució:  

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  

- Diàmetre dels forats:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a 
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l'article 76.2 de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 

640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  

- Posició dels forats:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a 

l'article 76.2 de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 

i a l'article 76.2 de l'EAE  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 

procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a 

les del material base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la 

corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció 

enfront la corrossió.   

Els mètodes de protecció podran ser:  

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que 

han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se 

posteriorment en els plànols de taller.  

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin 

deformacions permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin 

mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.  

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, 

emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui 

conforme.  

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser 

corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 

estructural, la peça ha de ser substituïda.  

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense 

estar en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i 

garantint la seguretat estructural en tot moment.  

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de 

seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues 

de vent.  

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva 

posició fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma 

segura.  

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de 

forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges 

utilitzats.  

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que 

s'afluixin de forma involuntària.  

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de 

l'estructura estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de 

materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.  

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i 

immediatament després completar el cargolament.  

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no 

estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que 

no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la 

resta de l'estructura.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en 

l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.  

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran 

zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent.  
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Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe 

d'expossició ambiental.   

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de 

pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de 

galvanització intacta.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de 

rebre el tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i 

abans del muntatge.  

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran 

considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.  

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els 

requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.  

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els 

requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 

procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els 

requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els 

establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats 

que travessin dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la 

perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el 

plec de condicions tècniques particulars.  

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 

immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui 

visible després del muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) 

s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En 

grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols 

situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar 

d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el 

pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que 

després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments 

següents:  

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat.  

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis 

amb netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han 

de protegir amb cobertes impermeables.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no 

s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja 

i de la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de 

soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, 

especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, 

limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes 
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de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, 

disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i 

assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i 

amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar 

són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui 

afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de 

soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva 

posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les 

unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han 

d'introduir soldadures addicionals.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels 

components estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de 

retirar sense fer malbé les peces.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. 

S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les 

soldadures finals.  

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir 

un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització 

del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall 

base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar 

l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els 

requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a 

obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de 

l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la 

soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 

prèviament l'escòria.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS 

D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 

següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació 

expressa de la DF.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 

Acero Estructural (EAE).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 

y reglas para edificación.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 

Acero Estructural (EAE).  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de 

control desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.  

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent 

documentació:  

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura 

posseeix distintiu de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-

EN 2871 i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.  

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, 

s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar 

la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.  

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com 

a mínim quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control 

segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.  

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les 

mateixes que les dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec 

de condicions.  

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i 

soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les 

durant el muntatge al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a 

elements secundaris.   

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i 

els elements elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà 

aprovada per la DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció.  

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema.  

UNIONS SOLDADES:  

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a 

l'apartat 77.4.2 de l'EAE.  

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor 

realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més 

adient.   

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons 

l'UNE-EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de 

nivell 2 o persona autoritzada per la DF.  

UNIONS CARGOLADES:  

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al 

mínim establert.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no 

menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.  

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la 

directriu del perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes 

materialitzada amb un filferro tesat.  

UNIONS SOLDADES:  
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La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció 

dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.  

UNIONS CARGOLADES:  

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es 

corregirà la implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en 

l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, 

es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % 

de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  

UNIONS SOLDADES:  

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les 

realitzades per mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions 

fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei 

previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 

normativa vigent.  

UNIONS SOLDADES:  

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei 

previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 

normativa vigent.  

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran 

inspeccionades amb anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de 

l'EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà 

una radiografia addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants 

d'un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar 

en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar.  

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.  

UNIONS CARGOLADES:  

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i 

del 25% per a elements secundaris com rigiditzadors.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

UNIONS SOLDADES:  

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.  

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4F -  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Execució d'estructures amb maons ceràmics.  

S'han considerat els elements estructurals següents:  

- Pilars  

- Parets  

- Arcs a plec de llibre o amb maons de pla  

- Voltes  

- Voltes d'escala  

- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Pilars i parets:  

- Replanteig 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja dels paraments 

- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures 

elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de 

morter  

Arcs, voltes i llindes:  

- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia 

- Col·locació de les peces humitejant-les 

- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist 

- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures 

elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de ser estable i resistent.  

Ha de tenir la forma indicada a la DT.  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en 

l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la 

durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció 

de les classes d'exposició.  

No ha de tenir esquerdes.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

PARETS I PILARS:  

Els paraments han d'estar aplomats.  

Les filades han de ser horitzontals.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  

No hi poden haver peces més petites que mig maó.  

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no 

ha de ser més petit que el través de la peça.  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata 

prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues.  

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots 

els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.  

Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments 

de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, 

disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.  

Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de 

condicions.  

En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir 

una fondària <= 5 mm.  

Gruix dels junts:  

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  

Massissat del junt vertical:  

- Alçària de morter:  Gruix de la peça 

- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  

Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  

Toleràncies d'execució:  
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L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu 

defecte, les següents:  

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  

- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  

- Alçària parcial: ± 15 mm  

- Alçària total: ± 25 mm  

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

- Aplomat en una planta: ± 20 mm  

- Aplomat total:  ± 50 mm  

- Axialitat:  ± 20 mm  

- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 

- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  

- Gruix:  

- Fàbrica al llarg o través:  + 5% 

- Altres fàbriques:  ± 25 mm  

PARETS DE TOTXANA:  

No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior.  

Les cantonades, els brancals, les traves, etc. han d'estar formades amb maons 

calats de la mateixa modulació.  

ARC:  

Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i 

horitzontals que transmet l'arc o la volta.  

Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme 

de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, 

de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt.  

Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, 

tangencialment a la corba de l'intradós.  

Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats 

perpendicularment a la corba de l'intradós.  

L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.  

El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós.  

Gruix dels junts:  8 - 15 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm  

- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm  

- Planor de les cares:  ± 10 mm/2 m ; 20 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:  

Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que 

transmeti la volta.  

Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, 

tangencialment a la corba de l'intradós.  

Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats 

perpendicularment a la corba de l'intradós.  

Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i 

els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt.  

En la volta d'escala, el primer tram ha de carregar sobre el massissat dels tres 

primers esglaons.  

La secció transversal ha de tenir forma arquejada, amb l'aresta exterior aixecada 

5 cm respecte de la interior.  

Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de 

fondària >= 2 cm.  

El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements 

resistents que el senzillat.  

Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que 

les peces quedin col·locades a trencajunt.  

Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter.  

Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full 

d'aquesta.  

Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada 

volta i els angles i arestes han de ser continus.  

L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.  

La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com és ara dents de serra.  

Gruix dels junts:  8 - 15 mm  

Gruix de la capa intermèdia de morter: 10 - 15 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm  



 

 

www.s3e.cat                    402 

- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

LLINDA:  

La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT.  

Ha de ser horitzontal.  

Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats 

sobre morter.  

En el recolzament, l'armadura s'ha d'allargar com a mínim, un 25% de la secció 

total de l'armadura central de la peça.  

En la zona de recolzament ha d'haver-hi una armadura de continuïtat, de secció no 

inferior al 50% de l'armadura central.  

Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la 

peça, llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-

F.  

Llargària del recolzament:  >= 100 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Planor:  ± 15 mm/total  

- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C 

i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h 

abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar 

les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la 

part executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer 

deixant alternativament, filades entrants i sortints.  

Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del 

fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho 

permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts 

horitzontal i vertical.  

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha 

de treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar.  

S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix 

constant dels junts.  

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi 

assolit la resistència suficient.  

Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar 

l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.  

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en 

condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, 

sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  

ARC I VOLTA:  

S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha 

de col·locar.  

Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar 

senceres.  

El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de 

baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter.  

Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat.  

No s'ha de descindrar sense l'autorització de la DF El descindrament s'ha de fer 

de manera lenta i uniforme.  

LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:  

En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant.  

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PILAR:  
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

PARET:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou 

la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat 

cal amidar també aquests paraments.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel 

què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que 

normalment conformen la unitat.  

ARC O LLINDA AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  

m de llargària, amidat per l'intradós, executat segons les especificacions de la 

DT.  

LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:  

m2 de superfície de volta, amidada per l'intradós, executada segons les 

especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de 

blocs dels següents punts:  

- Humitat dels blocs 

- Col·locació 

- Obertures 

- Travat 

- Junts de control  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei 

previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 

normativa vigent.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar 

el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 

els defectes d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del 

Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E56 -  LLUERNES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E561ZH60. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge de lluernari de plaques de policarbonat amb suports de perfil d'alumini i 

junts d'estanquitat, per a tancament de buit d'il·luminació en cobertes.  

Muntatge d'estructura d'alumini per a lluernaris  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT  

- Replanteig 

- Col·locació dels perfils d'alumini 

- Fixació de les plaques, i col·locació dels elements de protecció i d'estanquitat 

de les fixacions 

- Neteja de tots els elements  

ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS  

- Replanteig 

- Col·locació aplomat i anivellat dels perfils 

- Subjecció definitiva a l'obra o a l'estructura metàl·lica 

- Col·locació de tapajunts 

- Neteja de tots els elements  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  

Entre el sòcol i el lluernari hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per 

evitar condensacions.  

El sòcol del lluernari ha d'estar protegit amb una làmina impermeabilitzant, que 

ha de complir les especificacions del seu plec de condicions.  

Un vegada col·locat, l'element ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire 

indicats a la DT.  

Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivells: ± 20 mm  

- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m  

LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT  

S'ha de garantir l'estanquitat en la zona del vessant en contacte amb el 

bastiment, amb elements de protecció que cavalquin sobre les peces de la coberta.  

La làmina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilització de 

la coberta.  

Els elements de suport del lluernari han d'estar fixats mecànicament al sòcol 

d'obra.  

Els junts d'estanquitat han d'estar col·locats a pressió en tot el perímetre de la 

placa.  

Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta:  >= 10 cm  

L'estructura del lluernari un cop tingui el vidre col·locat ha de formar un 

conjunt estanc  

ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS  

L'estructura ha d'estar ben aplomada, sense deformacions dels angles, al nivell i 

pla previstos.  

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i 

acústic previstos.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o 

plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de 

revisar i assegurar les parts fetes.  

La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar el 

lluernari.  

El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS  
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 

malmeses  

- Replanteig inicial  

- Col·locació dels perfils d'alumini  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la fixació 

de les plaques i a la col·locació dels elements de protecció quan correspongui i 

a la col·locació de tapajunts.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 

els defectes d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E612 -  PARETS DE CERÀMICA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o 

dues cares vistes, col·locades amb morter.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Paret de tancament recolzada  

- Paret de tancament passant  

- Paret divisòria  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de les parets 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures 

elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de 

morter  

CONDICIONS GENERALS:  

La paret ha de ser no estructural.  

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 

5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte.  

Ha de ser estable, plana i aplomada.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser 

horitzontals.  

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no 
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ha de ser més petit que el través de la peça.  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en 

l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la 

durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció 

de les classes d'exposició.  

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa 

cap altra condició.  

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

Els junts han de ser plens i sense rebaves.  

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar 

matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.  

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. 

Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades 

alternatives.  

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a 

l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar 

formats amb maó calat de la mateixa modulació.  

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, 

cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest 

espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la 

deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions 

previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  

4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F  

Gruix dels junts:  

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm  

Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 

- Extrems:  ± 20 mm  

- Planor:  

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 

- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  

- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  

PARET DE TANCAMENT PASSANT:  

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions.  

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm 

d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C 

i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de 

revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els 

treballs i assegurar les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho 

permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts 

horitzontal i vertical.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.  

Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou 

la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat 

cal amidar també aquests paraments.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel 

què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que 

normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les 

especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la 

DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en 

l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació.  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de 

blocs dels següents punts:  

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

- Humitat dels maons. 

- Col·locació de les peces. 

- Obertures. 

- Travat entre diferents parets en junts alternats. 

- Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  

- Repàs dels junts i neteja del parament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar 

el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 

els defectes d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del 

Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I 

del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 

els defectes d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
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E7C7 -  AÏLLAMENTS AMB LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C76DA0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  

S'han considerat els materials següents:  

- Plaques de polietilè expandit  

- Làmines de polietilè expandit col·locades no adherides.  

- Aillament amb bandes de polietilè expandit col·locades no adherides  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Fixades mecànicament  

- Sense adherir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element  

CONDICIONS GENERALS:  

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no 

adherit.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de 

quedar a trencajunt.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  

Cavalcaments de les làmines: >= 10 cm  

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  

El suport ha de ser net.  

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions 

que el puguin alterar.  

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions 

necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.  

En els paviments flotants, l'acord amb els paraments verticals o amb elements que 

traspassin el sostre, ha de pujar com a mínim, fins al nivell del paviment acabat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:  

m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls 

i empalmaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
E7CP -  AÏLLAMENTS ACÚSTICS AMB PLAFONS ABSORBENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de 

roca a l'interior.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de les plaques (talls, forats, plecs, etc.) 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació dels panells al parament.  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una 

superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes 

apreciables.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

Les especificacions, complements i altres característiques específiques han de 

coincidir amb les indicades a la DT.  

El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb 

les especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i 

que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en 

el cas que s'integrin.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig parcial:  ± 2 mm  

- Replanteig total:  ± 2 mm  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de 

fer abans de fixar-les al suport.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, 

com és ara, bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què 

aquesta col·locació es compta a part.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
E7D2 -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTER 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Aïllament estès amb mitjans manuals:  

- Neteja i preparació del suport 

- Estesa del material  

Aïllament projectat:  

- Neteja i preparació del suport 

- Projecció del material en varies capes 

- Cura  

CONDICIONS GENERALS:  

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes.  

AÏLLAMENT ESTÈS AMB MITJANS MANUALS:  

La superfície del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat 

previstos.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 10 mm/2 m  

- Aplomat:  ± 10 mm/3 m  

AÏLLAMENT PROJECTAT:  

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.  

L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós.  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de l'aïllament:  +15 mm  

Gruix entre 2 i 2,5 cm:  - 2 mm 

Gruix entre 3 i 4 cm:  - 3 mm 

Gruix 5 cm:  - 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  

S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter.  

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  

S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.  

S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes 

fins al seu enduriment.  

No s'han d'afegir additius al producte preparat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
E811 -  ARREBOSSATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter 

porós drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o 

exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Arrebossat esquerdejat  

- Arrebossat a bona vista  

- Arrebossat reglejat  
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- Formació d'arestes  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Arrebossat esquerdejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter  

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final  

Formació d'aresta:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de l'aresta 

- Cura del morter  

ARREBOSSAT:  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts 

ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a 

l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, 

ni fissures, forats o d'altres defectes.  

Gruix de la capa:  

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  

Arrebossat reglejat:  

- Distància entre mestres:  <= 150 cm  

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  

- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 

- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 

- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  

FORMACIÓ D'ARESTA:  

Ha de ser recta i contínua.  

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 

35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat 

el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de 

refer les parts afectades.  

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi 

acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni 

l'evacuació d'aigües.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant 

l'adormiment.  

ARREBOSSAT:  

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no 

dificultin l'execució del revestiment.  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden 

repicar abans.  
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Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter 

contra els paraments.  

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les 

cantonades i als racons.  

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als 

paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres 

han d'estar ben aplomades.  

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement 

amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.  

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força 

sobre els paraments.  

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com 

a mínim, o s'hagi adormit.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARREBOSSAT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com 

és ara bastiments que s'hagin embrutat.  

FORMACIÓ D'ARESTA:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Control d'execució de les mestres  

- Acabat de la superfície  

- Repassos i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Repassos i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E83 -  APLACATS 
 
E83E -  EXTRADOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix 
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laminat col·locades en paraments verticals sobre perfileria, mestres o pasta de 

guix.   

S'han considerat els materials següents:  

- Plaques de guix laminat  

- Plaques transformades de guix laminat  

S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat 

i transformats de plaques de guix laminat  

- Sobre perfileria  

- Sobre mestres  

- Directament sobre el parament amb tocs de guix.  

- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana 

dentada.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locació sobre perfileria o sobre mestres:  

- Replanteig dels perfils 

- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 

- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació de les plaques als perfils 

- Segellat dels junts  

Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:  

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 

- Segellat dels junts  

Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb 

llana dentada:  

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Aplicació de masses equidistants de guix  

- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 

- Fixació de les plaques 

- Segellat dels junts  

Col·locació de l'aïllament:  

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element  

MUNTATGE DE LA PERFILERIA:  

El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 

Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant 

amb el gruix de les plaques que ha de suportar.  

Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i 

paraments dels quals arrenqui la divisòria.  

Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del 

sostre. 

Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb 

altres paraments, buits de pas, etc).  

La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha 

de mantenir sobre la llinda. Els buits s'han d'encerclar amb els muntants o 

mestres necessaris.  

La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 2 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  

MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX:  

Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm  

MUNTATGE DE LA PLACA:  

El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes 

(vent, etc). Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al 

nivell previst.  

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes 

apreciables en les làmines de paper.  

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han 

d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.  

El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat 
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no serà menor de 350 mm.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, 

per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  

Junts entre les plaques:  <= 3 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig parcial:  ± 2 mm  

- Replanteig total:  ± 2 mm  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  

COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT  

La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de 

quedar a trencajunt.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també 

de l'aïllament), cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, 

inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de 

fer abans de fixar-les al suport.  

Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  

COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:  

La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçària lliure 

que han de cobrir.  

Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en 

aquells punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria 

(radiadors, llibreries, etc.).  

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  

Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la 

placa, i la penetració del cap a d'ésser la correcta.  

Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i 

sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord 

per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.  

Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de 

la perfileria.  

Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  

Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  

COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden 

repicar abans.  

COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 

La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 

Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es 

verificarà la planeitat respecte les plaques adjacents.   

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, 

com és ara, bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què 

aquesta col·locació es compta a part.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso 

laminado. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.  
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____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E84 -  CELS RASOS 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 
E894 -  PINTAT D'ESTRUCTURES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials 

diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tipus de superficies següents:  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el 

cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, 

necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura 

d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la 

feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, 

segons les instruccions del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions 

del fabricant i l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha 

d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a 

tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
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Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni 

òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de 

calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes 

d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents 

consideracions:  

- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar 

preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 

8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de 

l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del 

CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic 

(UNE EN ISO 2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 
E898 -  PINTAT DE PARAMENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials 

diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tipus de superficies següents:  
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- Superfícies de fusta  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

- Superfícies de ciment, formigó o guix  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el 

cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, 

necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura 

d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la 

feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, 

segons les instruccions del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions 

del fabricant i l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha 

d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a 

tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES DE FUSTA:  

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres 

defectes.  

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària 

mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 

12% per a frondoses o fustes dures.  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de 

les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han 

de tapar amb goma laca.  

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles 

defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de 

vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni 

òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de 

calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes 

d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona 

adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és 

ara, bastiments que s'hagin embrutat.  

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran 

a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del 

CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic 

(UNE EN ISO 2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 
E89F -  PINTAT DE TUBS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials 

diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tipus de superficies següents:  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
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S'han considerat els elements següents:  

- Elements de calefacció 

- Tubs  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el 

cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, 

necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura 

d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la 

feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, 

segons les instruccions del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions 

del fabricant i l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha 

d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a 

tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni 

òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de 

calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes 

d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del 

CTE.  
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Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic 

(UNE EN ISO 2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9S -  PAVIMENTS METÀL·LICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment metàl·lic. 

S'han considerat els tipus següents:  

- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 

- Amb planxes d'acer galvanitzat  

S'han considerat les col·locacions següents:  

- Amb fixacions mecàniques 

- Amb soldadura  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 

- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 

- Fixació definitiva i neteja  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions.  

Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al 

galvanitzat, o d'altres defectes visibles.  

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui 

la DF.  

Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana 

i llisa.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  

- Ressalts entre peces: < 2 mm  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o 

irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir 

desperfectes en el recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a 

l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 

procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a 

les del material base.  

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una 

llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions dels cordons de soldadura:  

- De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 

- De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 

- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 
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- De més de 150 mm:  ± 3,0 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 

sense pluja.  

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell 

que s'exigeixin al paviment acabat.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la DF.  

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte.  

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del 

cap ha de ser la correcta.  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges 

utilitzats.  

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la 

posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició 

definitiva.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja 

i de la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de 

soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, 

especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, 

limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes 

de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, 

disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i 

assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i 

amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar 

són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui 

afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de 

soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva 

posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les 

unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han 

d'introduir soldadures addicionals.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de 

retirar sense fer malbé les peces.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar 

l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la 

soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 

prèviament l'escòria.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de 

la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense 

que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la 

unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAB -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots 

els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els 

tapajunts col·locats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm  

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm  

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i 

al pla previstos.  

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i 

acústic previstos.  

La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència 

mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.  

El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell previst:  ± 5 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

- Aplomat:  ± 2 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del 

parament o del suport al qual estigui subjecte.  

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment 

contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin 

l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  

* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, 

clasificación y características.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAS -  PORTES TALLAFOCS 
 
EAS3- -  PORTA TALLAFOCS DE FULLES CORREDISSES, COL·LOCADA 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o 

automàtic per termofusible. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Portes de fulles corredisses 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes 

d'obertura. 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

Toleràncies d'execució: 

- Anivellament:  ± 1 mm 

- Aplomat:  <= 3 mm (enfora) 

PORTES DE FULLES CORREDISSES: 

Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament 

manual, o inclinades amb una pendent cap el punt mitjà de la porta >= 2%, en les 

d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser 

autolubricats per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. 

Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de les 

fulles, sense disminuir en cap punt l'amplària real de la via d'evacuació. 

La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència 

mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85-102. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

En les portes de fulles corredisses, l'ajustatge de les cares de contacte entre 

els perfils tallafocs i les fulles s'ha de regular amb la posició dels topalls de 

les guies. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 85102:1991 EX Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. 

Definiciones, clasificación y características. 

Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, 
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aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAS -  PORTES TALLAFOCS 
 
EASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o 

automàtic per termofusible.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Portes de fulles batents  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes 

d'apertura.  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

Toleràncies d'execució:  

- Anivellament:  ± 1 mm  

- Aplomat:  <= 3 mm (enfora)  

PORTES DE FULLES BATENTS:  

El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta 

no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.  

Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm )  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els 

forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.  

En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el 

bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb 

la posició de les frontisses de les fulles.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes 

d'apertura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de 

completar l'execució de la unitat.  
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No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 

els defectes d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran 

a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB1 -  BARANES 
 
EB12 -  BARANES D'ACER 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de 

la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de 

ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 

mecàniques  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Barana metàl·lica:  

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  

CONDICIONS GENERALS:  

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 

simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser 

l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.  

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una 

distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  

L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, 

uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora 

superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor 

característic de la de força ha de ser de:  

- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 

- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m  

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic 

en establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes 

d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada 

una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm/m  

BARANA METÀL.LICA:  

Els muntants han de ser verticals.  

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb 

morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra 

la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets 

laterals per mitjà d'ancoratges.  

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una 

peça de connexió si són d'alumini.  

Toleràncies d'execució:  

- Alçària:  ± 10 mm  
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- Separació entre muntants:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el 

procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que 

quedi fixat definitivament al suport.  

BARANA METÀL.LICA:  

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar 

els treballs.  

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin 

haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació 

dels ancoratges.  

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció 

depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la 

vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm 

d'amplària entre elements.  

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha 

d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  

* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-

FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de 

coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es 

tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de 

fonamentació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es 

fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en 

aquest tipus de control.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei 

previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 

normativa vigent.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB7 -  PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sistemes anticaigudes, instal·lats de forma permanent a l'edifici, per tal de 

garantir que les feines de manteniment en llocs sense proteccions col·lectives 

front a caigudes, es puguin dur a terme sense riscs per als treballadors.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat de la línia i dels punts d'ancoratge 

- Fixació dels elements d'ancoratge 

- Col·locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges 

intermedis, i tesat final 

- Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas de 

caiguda  

CONDICIONS GENERALS:  

Totes les peces que integren la línia de vida han de pertànyer a un sistema 

homologat, i no es poden barrejar peces de sistemes diferents.  

La col·locació dels suports (pilars, plaques de fixació, etc) dels elements 

d'ancoratge i les distàncies entre suports, han de ser els indicats a la DT.  

Cal que hi hagi un rètol amb indicació del nombre màxim de persones lligades a la 

línia de vida o punt d'ancoratge, al punt d'accés a la zona que cal protegir.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La instal·lació de la línia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la 

faci una empresa homologada pel fabricant del sistema.  

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i cal 

verificar que no hi hagin elements de l'edifici que puguin ser obstacles no 

previstos al disseny, i representin un perill en cas de caiguda.  

Si cal fer modificacions al traçat de la línia o als llocs de fixació dels 

ancoratges, cal que es refaci el càlcul de distàncies en cas de caiguda i dels 

esforços als elements d'ancoratge per verificar que son admissibles.  

Si el sistema de fixació dels ancoratges ha de travessar una coberta o una 

impermeabilització, s'han d'utilitzar elements auxiliars que garanteixin 

l'estanquitat del sistema.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA LÍNIA DE VIDA, 

ANCORATGE INTERMEDI I COLUMNA PER A SUPORT D'ANCORATGE:  

Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.  

CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL:  

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 354:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. 

Elementos de amarre.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED1 -  DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
 
ED11 -  DESGUASSOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell 

fins al baixant, caixa sifònica o clavegueró.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar 

exposat a obstruccions.  

El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de 

secció en cap punt.  

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  

Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 

No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva  

Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 

cm. 

Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior 

elàstic i han de ser regulables.  

Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix 

o morter.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una 

franquícia mínima de 10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material 

elàstic.  

Separació de les subjeccions:  

- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 

- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm  

Llargària del ramal:  

- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 

- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 

- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m  

Pendent del ramal:  

- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 

- Ramal d'aparells amb sifó individual:  

- Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 

- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %  

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE3 -  EMISSORS (PER AIGUA) 
 
EE38 -  AEREOESCALFADORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació d'aeroescalfadors per a instal·lacions de calefacció amb projecció 

forçada d'aire calent, col·locat i connectat amb suports murals.  

S'han de considerar els tipus de col·locació següents:  
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- Muntats amb suports murals fixes 

- Muntats amb suports murals orientables  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la posició de l'aeroescalfador  

- Colocació dels suports 

- Col·locació i fixació de l'aeroescalfador sobre els suports corresponents 

- Connexió al circuit d'aigua 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament.  

L'aereoescalfador ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos.  

No ha d'estar mai penjat dels conductes de la xarxa.  

Les connexions amb les canonades d'aigua han de ser roscades.  

Els conductes de fluids han d'estar connectats a la xarxa d'aigua calenta 

impulsada.  

Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el 

desplaçament de l'aparell i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines 

ordinàries.  

La connexió, tant de l'aigua com la connexió elèctrica, s'ha de poder fer amb 

facilitat un cop situat l'aeroescalfador en el seu lloc de treball.  

L'aeroescalfador ha d'estar instal·lat de manera que les parts en moviment no 

puguin ser causa d'accident.  

La distància mínima entre un aeroescalfador i matèries combustibles ha de ser 0,5 

m si la potència del motor és superior o igual a 1 kW, i d'1 m si la potència 

nominal del motor és superior a 1 kW.  

Les canonades d'entrada i sortida han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que 

les boques corresponents.  

Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a l'aeroescalfador.  

El raig d'aire, un cop en funcionament l'aeroescalfador, no ha de xocar 

perpendicularment sobre les parets externes.  

Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i 

accessibles per al seu manteniment.  

L'aeroescalfador ha de quedar instal·lat en condicions de funcionament.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

Tota superfície calefactora accessible per a l'usuari ha d'estar protegida si la 

seva temperatura exterior és superior a 90ºC.  

Distància aeroescalfador:  >= 30 cm 

Angle entre el raig d'aire i les parets:  <= 30º  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell: ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible.  

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Abans de la instal·lació de l'aeroescalfador s'ha de netejar l'interior dels tubs.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
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- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la 

instal·lació.  

- Control de la situació dels radiadors:  

- Accessibilitat per al manteniment i reparació 

- Número màxim d'elements 

- Separació i número de suports  

- Control de la connexió amb xarxa de distribució d'aigua calenta:  

- No formació de bosses d'aire, presència de purgadors 

- Verificació dels suports dels radiadors, comprovar que no pressionin 

canalitzacions  

- Proves finals d'estanquitat, de lliure dilatació i de funcionament a tota la 

instal·lació segons UNE EN 12599:01 i RITE.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de 

consumidors i usuaris.  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar un nombre d'aparells, determinat en cada cas per la DF, s'ha de 

comprovar especialment els situats en zones més desfavorables i s'ha de procurar 

mostrejar les diferents zones.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE4 -  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
EE42 -  CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conductes muntats superficialment.  

S'han considerat els materials següents:  

- Alumini rígid 

- Acer inoxidable 

- Alumini flexible 

- Planxa d'acer galvanitzat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 

- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores  

CONDICIONS GENERALS:  

La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. 

Els conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació 

ascendent >= 3%.  

Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres 

instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  

El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el 

constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, 

sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així 

com el  seu propi pes. 

El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació 

entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina 

l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  

Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una 

desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de 

les unions entre els trams.  

Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han 

de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer 
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directament. Els accessoris han d'estar normalitzats.  

A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 

cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una 

distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de 

l'aire.  

El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs 

d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si 

l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre 

del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes 

s'ha d'omplir amb material incombustible.  

Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una 

paret vertical.  

La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant 

cargols autoroscants o reblons.  

Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir  

Distància màxima permesa entre suports verticals:  

- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m 

- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm  

Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la 

distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams 

verticals <=8m. 

Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams 

horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams verticals <= 3m  

Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al 

que indica la norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i 

desinfecció.  

Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o 

una secció desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.  

Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els 

registres de conductes i els aparells situats als mateixos.  

Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de 

radi igual o major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.  

CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  

El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les 

obertures d'extracció o ramals corresponents. 

Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser 

practicable per al registre i neteja en la coronació i en l'arrencada. 

Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, 

hauran d'estar aïllats tèrmicament per tal d'evitar condensacions. 

El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir 

les condicions de resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE. 

Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.  

La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de 

malla anti-ocells o element similar. 

Ha d'estar separada:  

- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m 

- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo 

aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura 

mínims han de ser iguals al diàmetre exterior.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.  

CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  

S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de 

partició horitzontal de tal forma que s'executin els necessaris jous o cèrcols. 

Els forats de pas del sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 

mm que s'ha d'omplir amb aïllant tèrmic. 

S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts. 

Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament 

per a evitar l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es col·loquin els 

elements de protecció corresponents.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 

els eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y 

accesorios de sección circular. Dimensiones.  

UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de 

conductos. Requisitos de resistencia.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la 

instal·lació:  

- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica 

diferent 

- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes 

- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103  

- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions   

- Comprovació de l'estanquitat en conductes  

- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.  

- Comprovació de l'equilibrat dels difusors  

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  

- Proves de recepció de xarxes de conductes:  

- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop 

s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, 

però abans de connectar les unitats terminals. 

- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament 

tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de 

realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si 

s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte. 

- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se 

rígidament i quedar segellades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en 

cada cas la DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per 

mostreig intentant englobar les diferents zones.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 
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EE52 -  CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa 

d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Conductes metàl·lics penjats del sostre  

- Conductes metàl·lics penjats de la paret  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Conductes metàl·lics:  

- Col·locació dels suports per als conductes 

- Col·locació dels conductes unint-los amb tires  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció 

disposat pel fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts 

al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir 

durant el funcionament.  

Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  

Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per 

aquest motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o 

bé els expressament aprovats per aquest.  

No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de 

suport.  

El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació 

entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina 

l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  

Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una 

desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de 

les unions entre els trams.  

Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres 

instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  

El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.  

CONDUCTES METÀL·LICS:  

Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió 

transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a 

cada conducte.  

Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha 

d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. 

Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir 

els braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el 

qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En 

conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura.  

El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons 

quina sigui la seva situació.  

Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir  

Distància màxima permesa entre suports verticals:  

- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m 

- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del 

fabricant.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a 

les especificades al projecte.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es 

tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre 

els eixos dels elements o dels punts a connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de 

conductos. Requisitos de resistencia.  

CONDUCTES METÀL·LICS:  

UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y 

accesorios, de sección rectangular. Dimensiones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE6 -  AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES 
 
EE61 -  AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aïllament tèrmic per a conductes.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat interiorment  

- Muntat exteriorment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de superfícies a recobrir 

- Fixació de l'aïllament als conductes  

CONDICIONS GENERALS:  

La zona per recobrir ha de ser la reflectida en la DT o la indicada per la DF.  

En cap cas l'aïllament ha d'interferir amb parts mòbils dels components aïllats.  

AÏLLAMENT MUNTAT INTERIORMENT:  

L'aïllament s'ha d'aplicar a l'interior del conducte, adherit a les parets per la 

cara que no té recobriment, per mitjà d'adhesiu.  

Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament 

comprimits i s'han de segellar amb adhesiu.  

AÏLLAMENT MUNTAT EXTERIORMENT:  

L'aïllament s'ha d'aplicar a l'exterior del conducte, en contacte amb les parets 

per la cara sense recobriment.  

Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament 

comprimits i s'han de segellar amb cinta autoadhesiva UNE 100-106.  

Els suports del conducte han de quedar a l'exterior de l'aïllament per a evitar el 

pont tèrmic. L'aïllament per utilitzar a la zona de contacte amb el suport ha de 

ser de tipus dur.  

Cal fer un assentament continuat i segur sobre la superfície que s'ha d'aïllar tot 

procurant, però, mantenir-ne el gruix sense cap pressió que el faci disminuir.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de col·locar l'aïllament, s'ha de netejar la superfície del conducte de 

brosses, òxids, etc., i s'ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap 

protecció.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

* UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.  

* UNE 100171:1992 ERRATUM Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y 

colocación.  

* UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de 

conductos.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE6 -  AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES 
 
EE6R -  RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Recobriments d'aïllaments tèrmics de conductes amb planxa d'alumini.  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 

situada un llocs fàcilment accessibles 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 

accessoris 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams 

rectes  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Tallat i plegat de la planxa 

- Col·locació de la planxa sobre l'aïllament del conducte 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de planxa, restes 

d'aïllaments, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

El recobriment ha de ser continu al llarg de tot el conducte no deixant en cap 

punt al descobert l'aïllament tèrmic. 

Les singularitats del conducte s'han de resoldre amb els accessoris adequats.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant.  

S'ha de seguir l'ordre de muntatge indicat a la DT.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de planxa, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície de recobriment , amidada segons les especificacions de la DT, 

entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEA -  ENERGIA SOLAR TÈRMICA 
 
EEA1 -  CAPTADORS SOLARS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Captadors solars plans de planxa de coure amb vidre trempat, col·locats amb 

suports.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Col·locació dels suports 

- Col·locació dels captadors solars  

- Execució de totes les unions del circuit hidràulic  

- Prova de servei  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i 

dels reglaments vigents.  

La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i 

procediments d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, 

salubritat i manteniment.  

No s'han de barrejar en cap punt, els diferents fluids que intervenen en la 

instal·lació.  

No s'han de col·locar elements d'acer galvanitzat si l'aigua pot arribar a una 

temperatura de 60°C.  

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  

Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a 

l'estructura de l'edifici.   

El subministrador ha de fixar la mínima temperatura que permet el sistema. Totes 

les parts que estiguin exposades a l'exterior han de suportar la temperatura 

especificada sense que es produeixin danys permanents en el sistema.  

Els elements de la instal·lació han d'anar subjectats pels punts previstos pel 

fabricant. Si es modifica algun suport, aleshores aquest ha de quedar degudament 

protegit contra la corrosió.  

L'estructura de suport no ha de transmetre càrregues que puguin afectar la 

integritat dels components de la instal·lació. 

Els punts de suport han de ser suficients i han d'estar distribuïts de manera que 

no produeixin flexions sobre el captador, superiors a les admeses pel fabricant.  

Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació 

ha de donar ombra sobre els captadors.  

Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de 

manipular han de ser accessibles.  

Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre 

mínim d'actuacions sobre els altres elements.  

Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues 

elèctriques d'acord amb la reglamentació vigent.  

Han d'estar fetes totes les connexions del circuit hidràulic de les plaques i les 

d'aquestes amb la part fixa de la instal·lació.  

Les connexions han de ser estanques.  

Les connexions hidràuliques entre elements no han de provocar esforços recíprocs.  
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Ha d'estar feta la prova de servei.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici reuneixi les condicions 

necessàries per a suportar el pes i les accions de la instal·lació.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen 

la instal·lació es corresponen a les especificades al projecte.  

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o 

plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de 

revisar i assegurar les parts fetes.  

Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que 

ja estan col·locats.  

S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el 

muntatge. En aquest període les connexions hidràuliques han d'estar obertes, però 

protegint-les de l'entrada de brutícia.  

Els elements captadors han de restar tapats fins al moment de la posada en marxa 

de la instal·lació.  

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els 

corresponents subministraments.  

Les connexions han de ser estanques. Han de segellar-se amb el sistema 

d'estanquitat aprovat pel fabricant.  

Abans de fer les connexions es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per a 

eliminar les rebabes que hi puguin haver.  

Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot 

el material sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE.  

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEH -  PLANTES DE REFREDAMENT D'AIGUA I BOMBA DE CALOR 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEH7ZNQ0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor muntades sobre bancada.  

S'han considerat els següents tipus d'aparells:  

- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aire, amb 

ventiladors axials o centrífugs, equipades amb compressor hermètic rotatiu o 

alternatiu 
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- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aire, amb 

ventiladors axials o centrífugs, equipades amb compressor semihermètic 

alternatiu o de cargol 

- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades 

amb compressor hermètic rotatiu o alternatiu 

- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades 

amb compressor semihermètic alternatiu o de cargol  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Fixació de l'aparell a la bancada  

- Connexió a la xarxa elèctrica  

- Connexió al circuit de control  

- Connexió dels tubs del circuit d'aigua 

- Connexió a la xarxa de drenatge  

- Posada en marxa del equip 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la 

documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel 

fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest.  

Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs 

visibles i fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la 

instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat.  

Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se 

en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts, 

atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la 

reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.  

Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar 

ocults, s'ha de preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, 

pannells o altres elements. La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de 

ser indicada durant la fase de muntatge i quedarà reflectida en els plànols finals 

de la instal·lació.  

Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder 

moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la 

pròpia instal·lació.  

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció 

elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les 

instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades 

a les seves partides d'obra.  

La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix 

conducte. En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en 

compartiments diferents.  

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.  

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives 

un cop acabades les feines de muntatge.  

Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la 

caixa de connexions o de l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la 

connexió elèctrica.  

Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament 

fixats mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica 

(tubs, canals o cables) i els components de l'equip.  

Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.  

Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera 

que entre la canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i 

les vibracions.  

Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a 

l'equip en cas de reparació o substitució.  

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir 

vibracions o sorolls inacceptables.  
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La prova de servei ha d'estar feta.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 

les especificades al projecte.  

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els 

corresponents subministraments.  

Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de 

ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel 

fabricant.  

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per 

eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar 

preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues 

parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una 

estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.  

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es 

procedeixi a la seva unió.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovació de la correcta execució del muntatge; que els equips i materials 

instal·lats es corresponen amb els especificats al projecte i els contractats 

amb l'empresa instal·ladora.  

- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions 

segons indicacions del fabricant.  

- Comprovació de la correcta conducció dels ventiladors  

- Comprovació de la situació de l'element en quan a la seva accessibilitat i 

distància respecte altres elements segons projecte i especificació dels 

fabricants.  

- Verificació que hi ha instal·lats dispositius de control i protecció:  

- Dispositius de seguretat de pressió, pressòstats d'alta i baixa 

- Protecció tèrmica dels motors 

- Protecció contra el gel 

- Interruptor de flux 

- Control de capacitat de líquid refrigerant 

- Relè de retard de temps  

- Verificació i amidament de característiques de funcionament dels equips: 

pressions, temperatura, potència elèctrica consumida, cabals d'aigua i pèrdua de 

càrrega en evaporadors.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de controlar totes les plantes refredadores i bombes de calor.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del nivell sonor. Estudi acústic.  

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  

- Certificat de posta en marxa de fabricant  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de 

consumidors i usuaris.  

- Manteniment de la instal·lació segons RITE  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEJ -  UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ 
 
EEJT -  UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEJTZP27. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Unitat de tractament d'aire col·locada.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació de la unitat en el seu emplaçament definitiu 

- Connexió amb els circuits d'aigua de les unitats centrals de producció 

- Connexió amb la xarxa de conductes d'aire 

- Connexió amb la xarxa de recollida de condensats 

- Connexió amb la xarxa elèctrica 

- Connexió amb la xarxa de control 

- Posada en marxa de l'equip 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials d'instal·lació, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Ha d'estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de 

ser estanca.  

Ha d'estar connectat al circuit d'aigua de la instal·lació centralitzada de 

condicionament.  

La sortida de condensats, quan n'hi hagi, ha d'estar connectada a la xarxa 

corresponent.  

Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.  

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció 

elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les 

instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades 

a les seves partides d'obra.  

L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i 

manipular el filtre, i fer el manteniment general de l'aparell.  

Les portes d'accés a les bateries, filtres i ventiladors han d'obrir i tancar 

correctament. Han d'ajustar amb el bastiment, i han de ser estanques a l'aire.  

Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.  

No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació.  

Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.  

L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir 

vibracions o sorolls inacceptables.  
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Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Nivell:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb 

l'equip, o en el seu defecte amb mètodes aprovats pel fabricant.  

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del 

ventilador.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 

les especificades al projecte.  

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es 

procedeixi a la seva unió.  

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els 

corresponents subministraments.  

No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les 

unions.  

Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a 

l'equip en cas de reparació o substitució.  

Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, 

maniguets antivibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de la part 

desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució.  

La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal 

especialitzat.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

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

aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  

UNE-EN 13053:2007 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. 

Clasificación y rendimientos de unidades, componentes y secciones.  

UNE-EN 1886:1999 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. 

Rendimiento mecánico.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la 

instal·lació.  

- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.  

- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que 

l'exigida al ventilador.  

- Control específic dels ventiladors:  

- Control de la situació dels ventiladors 

- Verificació de la no existència de sorolls anormals 

- Actuació elements de control (si n'hi ha)  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de 

consumidors i usuaris.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control específic dels ventiladors:  

- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat 

(m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)  
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- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
EEK1 -  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Fixades al bastiment  

- Recolzades sobre el bastidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Reixetes fixades al bastiment:  

- Col·locació del bastiment de muntatge 

- Fixació de la reixeta al bastiment  

Reixetes recolzades sobre bastiment:  

- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Ha de quedar plana sobre l'allotjament.  

La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de 

muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió.  

La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu 

allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.  

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del 

conducte.  

Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de 

brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del 

terra.  

Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària 

superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia 

mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
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Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
EEK8 -  DIFUSORS LINIALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a la formació de difusors lineals de sortida d'aire.  

S'han considerat els tipus d'elements següents:  

- Element frontal amb plènum de connexió i comporta de regulació 

- Element d'acabat per a la formació de cantonades a 90º  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En els trams frontals:  

- Replanteig de la instal·lació 

- Fixació i anivellació del plènum a l'obra pels suports de suspensió 

- Muntatge del difusor al plènum 

- Unió dels difusors entre sí i anivellació del conjunt amb el cel ras 

- Orientació de la sortida d'aire 

- Connexió de la tovera al conducte de l'aire 

- Ajust de la comporta de regulació 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  

En les peces d'acabat per a la formació de cantonada:  

- Fixació de l'angle als trams adjacents de la instal·lació 

- Anivellació amb el cel ras 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Els plènums han d'estar col·locats suspesos de l'obra pels punts de subjecció.  

Els elements que conformen el difusor lineal han de quedar enrasats al cel ras amb 

els accessoris d'instal·lació adients.  

El muntatge i la connexió dels diferents trams que conformen la instal·lació han 

d'estar fets segons les especificacions de la DT del fabricant. Tota la 

instal·lació ha d'estar feta amb els materials i accessoris subministrats pel 

fabricant o bé expressament aprovats per aquest. Tots els materials que intervenen 

en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  

No es poden transmetre esforços entre trams adjacents de la instal·lació ni entre 

la instal·lació i els elements de l'obra.  

La unió entre els difusors i els plènums ha de ser estanca.  

Els plènums han de quedar connectats al conducte de subministrament d'aire per la 

boca de connexió. La unió ha de ser estanca.  

No es poden transmetre esforços entre la tobera i el conducte. 

La unió ha de permetre el moviment de la comporta de regulació. 

El difusor lineal ha de quedar muntat i en condicions de funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

El procés de muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. 

S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada per aquest.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte.  

Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels 

embalatges, retalls de tubs, etc.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
EEKE -  TOVERES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Toveres i multitoveres de llarg abast i difusor modular linial de toveres d'alta 

inducció muntades superficialment sobre conductes o sobre paraments verticals o 

horitzontals.  

S'han contemplat els següents tipus de muntatge:  

DIFUSOR MODULAR LINIAL DE TOVERES D'ALTA INDUCCIÓ  

- Difusor modular muntat sobre conductes circulars 

- Difusor modular muntat sobre conductes de cares planes  

TOVERES DE LLARG ABAST  

- Toveres muntades sobre paraments verticals o horitzontals 

- Toveres muntades en extrem de tub circular 

- Toveres muntades sobre lateral tub circular   

MULTITOVERES DE LLARG ABAST  

- Toveres muntades sobre paraments verticals o horitzontals 

- Toveres muntades sobre lateral tub circular   

La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Obertura de la finestra en el conducte o parament i neteja del tall 

- Neteja del conducte o plènum 

- Fixació del suport de les toveres al conducte 

- Col·locació de les toveres 

- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del 

conducte. 

La unió del bastiment de suport amb el conducte i amb les toberes ha de ser 

estanca. 

El tall de la finestra del conducte a de quedar net i sense revabes. 

Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària 

superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col-locada a una distancia 

mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de 

ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
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Abans de fer el tall, s'ha de marcar sobre el conducte el recorregut que ha de fer 

l'eina. 

S'han de retirar les restes d'encenalls i els retalls de l'interior del conducte. 

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges, retalls de conductes, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU1 -  PURGADORS AUTOMÀTICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes 

- Roscat del purgador al tub 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació 

espacial, com a la posició dins de l'esquema.  

S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.  

Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.  

Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament.  

Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini 

i estopa, pastes o cinta.  

Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó 

roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.  

El seu eix principal ha de ser vertical.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 

les especificades al projecte.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la 

edificación NTE-ICR/1975, «Instalaciones de climatización: Radiación».  
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* Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica 

NTE-IFC/1973, «Instalaciones de fontanería: Agua caliente».  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU2 -  COL·LECTORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEU2Z644. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·lector simple o doble per a caldera, col·locat i connectat a la xarxa.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Neteja de l'interior dels tubs i preparació dels extrems 

- Execució de totes les unions 

- Prova de funcionament 

- Prova d'estanquitat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel 

fabricant.  

La distància entre el col·lector i els elements que l'envolten ha de ser suficient 

per permetre'n el desmuntatge i manteniment. 

L'eix del col·lector ha de quedar alineat amb l'eix de la canonada sobre el que va 

muntat. 

La posició del col·lector ha de permetre la connexió posterior dels tubs.  

Les connexions han de ser per rosca.  

Les unions han de ser completament estanques.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els 

materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 

aquest.  

Les proves de funcionament i d'estanquitat han d'estar fetes.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 

les especificades al projecte.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  

Les proves sobre l'aparell muntat han de ser fetes per personal especialitzat.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU4 -  DIPOSITS D'EXPANSIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, 

de fins a 1,4 m3 de capacitat, amb connexions roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2"  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 

- Replanteig de la posició de l'element 

- Col·locació i fixació del dipòsit 

- Connexió al conducte 

- Prova d'estanquitat 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. 

El diàmetre interior de la canonada de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim 

de 20 mm. 

Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori 

o element que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua. 

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en 

l'esquema de la instal·lació. 

El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 

En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera 

que la sobrepressió en el dipòsit d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar. 

En el circuit hi ha d'haver un manòmetre. 

La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 

El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn 

fugues o deformacions. 

La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum 

d'aigua de la instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que 

es pugui instal·lar i manipular.  

Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura. 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub. 

La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el 

roscat de les unions. 

Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses 

d'aire al conducte.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU5 -  TERMÒMETRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal·lats en canonada.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb abraçadora 

- Amb beina roscada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

El termòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i 

fer la seva substitució amb l'equip funcionant.  

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema 

de la instal·lació.  

Ha de portar indicat de forma visible la temperatura màxima de servei. 

Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora 

del mateix.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

No pot estar col·locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves 

mesures com ara radiadors, difusors etc.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA:  

La tensió de l'abraçadora ha de ser suficient per a la seva fixació  

COL·LOCATS AMB BEINA ROSCADA:  

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament 

dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, 

climatitzadors, fan-coils, etc.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. 

En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de 

mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU6 -  MANÒMETRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'anar connectat a la xarxa.  

La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del 

manòmetre i indicada de manera visible. 

Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que 

quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte. 

El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i 

fer la seva substitució amb l'equip funcionant.  

La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.  

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema 

de la instal·lació.  

Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors 

per ell mesurats. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. 

En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de 

mostres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament 

dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, 

climatitzadors, fan-coils, etc.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU9 -  PIRÒSTATS DE FUMS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Piròstats de fums instal·lats.  

Comportes de regulació de fums, col·locades.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Connexió de l'equip 

- Fixació al parament  

- Fixació a la sortida de fums 

- Connexió a la xarxa de control i a la d'alimentació elèctrica  

- Prova de servei  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del 

que es volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.  

Ha d'estar fixat sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  

Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de 

fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip.  

Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  

La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient 

per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. 

S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació 

especificades a la DT del fabricant.  

La comporta s'ha de poder moure lliurement al llarg de tot el recorregut.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest.  

Ha d'estar feta la prova de servei.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 

les especificades al projecte.  

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la 

DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  

- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada 

d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.  

- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions 

elèctriques, apantallament, distàncies respecte senyals forts.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament 

dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, 

climatitzadors, fan-coils, etc.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. 

En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de 

mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEUE -  DIPOSITS D'INÈRCIA 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació de dipòsits d'inèrcia tèrmica, amb connexions roscades.  

S'han considerat els tipus de dipòsits següents:  

- Dipòsit d'inèrcia de planxa d'acer galvanitzat, amb aïllament de poliuretà rígid 

i recobriment exterior d'alumini 

- Dipòsit d'inèrcia de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de polietilè 

reticulat i recobriment exterior de plàstic  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Col·locació del dipòsit en el seu emplaçament 

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les connexions hidràuliques  

- Prova de servei  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest.  

Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs 

visibles i fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la 

instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat.  

Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han 

d'estar situades en emplaçaments que permetin una accessibilitat plena.  

El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.  

La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.  

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que 

es pugui instal·lar i manipular.  

La prova de servei ha d'estar feta.  

Distància als paraments laterals:  >= 15 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm  

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 

les especificades al projecte.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els 

corresponents subministraments.  

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per 

eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar 

preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues 

parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una 

estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.  

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es 

procedeixi a la seva unió.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, 

CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV2 -  ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.  

S'han contemplat els següents tipus d'elements:  

- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire 

i de qualitat de l'aire 

- Termòstats 

- Presòstats 

- Humidòstats 

- Interruptors de cabal  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Connexió a l'equip de regulació 

- Fixació del termòstat al parament 

- Prova de servei  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del 

que es volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.  

Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de 

fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip.  

Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  

La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient 

per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. 

S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació 

especificades a la DT del fabricant.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest.  

Ha d'estar feta la prova de servei.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 

les especificades al projecte.  

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la 

DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  

- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada 

d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.  

- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions 

elèctriques, apantallament, distàncies respecte senyals forts.  

- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament 

dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, 

climatitzadors, fan-coils, etc.  

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al 

que estan associats.  

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:  

- Lectures 

- Actuacions dels elements 

- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament 

per paràmetres de funcionament).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. 

En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de 

mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEZG -  CÀRREGA DE GASOS REFRIGERANTS I OLIS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega de fluids i gasos en instal·lacions de climatització.  

S'han contemplat les partides d'obra següents:  

- Càrrega de fluids frigorífics 

- Càrrega de gasos frigorífics  

- Càrrega d'olis anticongelants per a compressors  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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Càrrega de refrigerants per a instal·lacions de climatització:  

- Preparació de la zona de treball 

- Connexió dels aparells de mesura i de càrrega 

- Càrrega del refrigerant 

- Comprovació de la càrrega 

- Verificació de l'estanquitat  

En la càrrega dels fluids frigorífics  

- Preparació de la zona de treball  

- Connexió de la bombona de càrrega a la vàlvula d'emplenada del circuit  

- Aportació del fluid frigorífic  

- Prova de servei  

- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials  

En la càrrega d'olis anticongelants per a compressors:  

- Preparació de la zona de treball  

- Aportació de l'oli anticongelant  

- Prova de servei  

- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials  

CONDICIONS GENERALS:  

L'empresa que realitzi les operacions de manteniment ha de subministrar tota la 

documentació que justifiqui les operacions realitzades i que la instal·lació o el 

component estan en condicions de ser utilitzat. S'ha d'indicar el periode de 

vigència de la càrrega.  

Els equips han de quedar en condicions de funcionament.  

El fluid ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la instal·lació.  

La prova de servei ha d'estar feta.  

CÀRREGA DE FLUIDS FRIGORÍFICS:  

La instal·lació ha de quedar emplenada amb la quantitat i tipus de fluid 

frigorífic especificats a la DT.  

No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instal·lació.  

CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS:  

El compressor ha de quedar omplert amb la quantitat i tipus d'oli especificat a la 

DT del fabricant.  

No hi poden haver fuites d'oli en cap dels taps d'omplerta o buidat, ni en cap 

altre part del compressor.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'empresa que realitzi les operacions de càrrega ha de tenir les autoritzacions 

per a manipular aquests productes.  

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és 

superior a 50 km/h.  

La manipulació de les ampolles s'ha de fer sense perjudicar-les, evitant cops, 

arrossegaments, etc.  

El fluid s'ha d'introduir al circuit i als components pels punts previstos en la 

DT.  

S'han de recollir i netejar immediatament els vessaments de fluid que es 

produeixin.  

Un cop acabades les tasques d'omplerta de la instal·lació i dels components es 

procedirà a la retirada de l'obra dels bidons buits, restes de materials, etc.  

CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS:  

En la substitució de l'oli vell, s'ha de respectar el temps d'espera entre 

l'aturada del compressor ii la càrrega d'oli especificat a la DT del fabricant.  

GASOS REFRIGERANTS:  

Les operacions de càrrega s'han de fer seguint les instruccions de la DT del 

fabricant de l'aparell i les recomanacions de manipulació del fabricant del fluid. 

En cas de fuita de gas refrigerant, s'han d'aturar els treballs. 

Un cop acabades les feines de càrrega, es comprovarà la instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

GASOS REFRIGERANTS:  

kg de gas introduït al circuit, amidat segons les especificacions de la DT.  

FLUIDS:  

Volum de fluid que realment admet la instal·lació o el component, amidat segons 

les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EF1 -  TUBS D'ACER NEGRE 
 
EF15 -  TUB D'ACER NEGRE PREFABRICAT SENSE SOLDADURA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre 

prefabricat , amb unions realitzades amb peces d'acoblament per a tubs d'extrems 

ranurats i la col·locació d'accessoris específics per aquest tipus de tub, 

col·locats superficialment en trams verticals i col·locats suspesos en trams 

horitzontals.  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 

situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, 

etc.).  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 

accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de 

calderes, instal·lació de bombeig, etc.)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la conducció  

- Col·locació dels elements de suport dels tubs  

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  

- Execució de totes les unions necessàries  

- Neteja de la canonada  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la 

col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents 

trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva 

col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 

mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 

canonada.  

Totes les unions, canvis de direcció, sortides de ramals, reducció de diàmetre, 

s'han de realitzar únicament mitjançant els accessoris corresponents al tipus 

d'unió amb el que  s'executi la conducció.  

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 

250 mm.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que 

quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm 

del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment 

o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de 

passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  

En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l'oxidació i especialment 

evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro.  

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. 

Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.  

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 

l'estabilitat i l'alineació del tub.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

Distància entre suports en tubs sense càrregues concentrades o en les que no es 
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requereix el màxim moviment lineal: 

+------------------------------+ 

¦   Diàmetre  ¦ Distància entre¦ 

¦    nominal  ¦ suports (m)    ¦ 

¦-------------¦ ---------------¦ 

¦  3/4"-1"    ¦  0,5           ¦ 

¦  1"1/4 - 2" ¦  0,33          ¦ 

¦  2"1/2 - 4" ¦  0,275         ¦ 

¦  5" - 8"    ¦  0,25          ¦ 

+------------------------------+  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir 

preferentment amb tefló.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 

transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un 

dissolvent d'olis i greixos i, finalment, aigua.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 

depuració bacteriològic després de rentar-la.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TUBS:  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 

s'hagin efectuat.  

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la 

repercussió de les peces especials per col·locar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el 

traçat previst.  

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons 

l'ús de la instal·lació.  

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica 

establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la 

norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de 

soldadures si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els 

equips de la instal·lació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 

realitzats i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de 

deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 

tot el material afectat.  
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En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 

l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EF5 -  TUBS DE COURE 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements 

auxiliars de connexió.  

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  

- Instal·lació dels tubs  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Connectat a pressió  

- Soldat per capil·laritat  

- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a 

instal·lacions frigorífiques  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació superficial  

- Soterrat  

- Encastat  

- Col·locat a l'interior de canals  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 

situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 

accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams 

rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Tubs:  

- Replanteig del traçat 

- Muntatge en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Les unions han de ser estanques.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si.  

TUBS:  

En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de 

direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de 

compressió.  

En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de 

direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris 

soldats per capil·laritat.  

En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), 

totes les unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes 

amb soldadura d'aquest tipus.  

El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir 

aproximadament constant al llarg de tot el recorregut.  

Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han 

de tenir un pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests 

condensats.  

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 

mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 

250 mm.  

Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de 
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vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que 

quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm 

del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:  

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment 

o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de 

passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. 

Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.  

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 

l'estabilitat i l'alineació del tub.  

Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha 

d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub.  

No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.  

Separació màxima entre suports (en metres): 

+------------------------------------------------------------+ 

¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 

¦                   ¦----------------------------------------¦ 

¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 

¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 

¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

TUBS ENCASTATS:  

Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  

Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de 

protecció adequada, que permeti la lliure dilatació.  

S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:  

El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la 

canal mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu 

defecte, amb algun mitjà expressament aprovat per aquest.  

No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.  

TUBS SOTERRATS:  

Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  

Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra 

fina rentada o inert.  

S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  

TUBS:  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un 

dissolvent d'olis i greixos.  

TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:  

En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans 

de la col·locació del tub. 

En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa 

de la canal han d'estar col·locats abans de la col·locació del tub.  

Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de 

muntatge del tub.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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TUBS:  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el 

traçat previst.  

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons 

l'ús de la instal·lació.  

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica 

establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la 

norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de 

soldadures si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els 

equips de la instal·lació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 

realitzats i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de 

deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu.  

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota 

la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un 

assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 

tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 

l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EFC -  TUBS DE POLIPROPILÈ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFC1FB22. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i 

distribució de fluids, amb les unions soldades, col·locats superficialment o al 

fons de la rasa.  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 

accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  

- Replanteig de la conducció  
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- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  

- Execució de totes les unions necessàries  

- Neteja de la canonada  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 

mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 

canonada.  

Les unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació.  

Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per 

mitjà dels accessoris adequats de polipropilè. Les unions s'han de fer per 

acoblament i soldadura amb material d'aportació.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que 

quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm 

del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 

mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment 

o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de 

passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 

d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha 

d'interposar una anella elàstica.  

En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial 

al tub per tal de compensar les dilatacions.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

Distància entre suports:  

+---------------------------------------------------+ 

¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦ 

¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦ 

¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦ 

¦-------¦--------------------¦----------------------¦ 

¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦ 

¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦ 

¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦ 

¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦ 

¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦ 

¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦ 

¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦ 

¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦ 

¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦ 

¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦ 

¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦ 

¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 

¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 

¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 

¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 

¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 

¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 

+---------------------------------------------------+  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra 

de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades 

de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  

Gruix del llit de sorra: >= 15 cm 

Reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm 

Reblert (amb trànsit rodat): >= 100 cm  

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el 

fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a 

daus massissos de formigó.  

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 

potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 

separades tangencialment 100 cm.  
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Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de 

complir l'especificat en el seu plec de condicions.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 

transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les 

rebaves.  

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua 

per arrossegar les brosses.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 

depuració bacteriològic després de rentar-la.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 

presentin algun defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 

fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En 

cas contrari cal avisar la DF.  

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior 

és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 

correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o 

deixant desguassos a l'excavació.  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 

s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 

vigent.  

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de 

col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 

accessibles per a la seva reparació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TUBS:  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 

s'hagin efectuat.  

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la 

repercussió de les peces especials per col·locar.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni 

les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EFM -  ACCESSORIS DE MUNTATGE 
 
EFM2 -  MANIGUETS ANTIVIBRATORIS FLEXIBLES 
 



 

 

www.s3e.cat                    463 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Maniguets antivibratoris col·locats entre les canonades i els equips.  

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  

- Maniguet antivibratori flexible d'acer inoxidable, col·locat superficialment i 

soldat per capil·laritat.  

- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els 

extrems roscats 

- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els 

extrems embridats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions i soldadures necessàries  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes de soldadura, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Les unions han de ser estanques.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si.  

La distància entre el maniguet i els elements que l'envolten ha de ser suficient 

per permetre'n el muntatge i el desmuntatge.  

Els eixos del maniguet i de la canonada han de quedar alineats.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

El pes de la canonada no ha de descansar sobre el maniguet.  

La presència del maniguet no ha de provocar alteracions apreciables en el règim 

hidràulic de la canonada.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EFQ -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.  

S'han considerat els materials següents:  

- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per 

una generatriu  
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- Tubs amb escumes elastomèriques  

- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems 

longitudinals encadellats  

- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu  

- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una 

generatriu  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 

situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 

accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams 

rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap 

compressió que en redueixi el gruix.  

L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de 

comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.  

En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han 

d'enganxar entre elles i han de quedar a pressió.  

En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems 

longitudinals encadellats. La unió per testa amb les peces veïnes s'ha de 

realitzar a tocar.  

En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del 

tall longitudinal, així com la unió de camises veïnes, que han de quedar a 

compressió.  

La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per 

sobre de la temperatura ambient.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, 

d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té 

cap protecció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de 

fixació o enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i 

tub.   

- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar 

aïllats  

- Conductivitat tèrmica de referència  

- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques 

globals per al conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima 

que transporta segons justificació de projecte i RITE.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 

tot el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EFR -  RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades amb planxa d'alumini.  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 

situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 

accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams 

rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)  

CONDICIONS GENERALS:  

El recobriment serà continu a tot el llarg de la canonada no deixant en cap punt 

al descobert l'aïllament tèrmic.  

Per al recobriment dels accessoris de la canonada, com ara colzes, brides o 

vàlvules, s'utilitzaran únicament les peces especials adequades, colzes de planxa 

d'alumini i cobertes de vàlvules o brides.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es recobriran primer els trams de canonades i posteriorment es col·locaran les 

cobertes de brides i vàlvules que abraçaran els extrems dels recobriments 

adjacents.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG14 -  CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG144B02,EG144302. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, 

antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament  

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, 

antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament  

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, 

antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament  

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG1B -  ARMARIS DE POLIÈSTER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG1B0952. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament  

CONDICIONS GENERALS:  

L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de 

quatre punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions.  

La porta ha d'obrir i tancar correctament.  

Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.  

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions 
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fixades al seu plec de condicions.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o 

endollat.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat com a canalització soterrada  

- Muntat superficialment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat del tub 

- Estesa, fixació i curvat 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els 

accessoris 

- Comprovació de la unitat d'obra 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les 

lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.  

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  

Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de 

reblir.  

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.  

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets 

aïllants.  

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la 

humitat.  

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que 

constitueixin un mateix sistema. 

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de 

protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).  

El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  

Fondària de les rases:  >= 40 cm  
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Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm  

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides 

contra la corrosió i sòlidament subjectes.  

Distància entre les fixacions:  

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm  

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm  

Distància entre registres:  <= 1500 cm  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 

aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o 

expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els 

accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i 

característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a 

les especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de 

les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 

Requisitos generales.  

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.  

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.  

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: 

requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 

previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i 

al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 

secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva 

posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 

canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
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- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 

accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S'han considerat els tipus de tubs següents:  

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat del tub 

- L'estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 

pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.  

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la 

què s'ha d'efectuar el tractament superficial.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  

ENCASTAT:  

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  

Recobriment de guix:  >= 1 cm  

SOBRE SOSTREMORT:  

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 

pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  

Fondària de les rases:  >= 40 cm  

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 

aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o 

expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els 

accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i 

característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a 

les especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de 

les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de 

sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció 

mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 

els eixos dels elements o dels punts per connectar.  

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i 

definitives en la resta de muntatges.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 

Requisitos generales.  

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.  

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: 

requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 

previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i 

al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 

secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva 

posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 

canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 

accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG2D -  SAFATES METÀL·LIQUES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2DZGM7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb 

suports.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Xapa d'acer, cega o perforada  

- Reixa d'acer  

- Escala de perfil d'acer  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació i nivellació 

- Talls finals en corbes i cantonades  

CONDICIONS GENERALS:  

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega 

admissible de la safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns 

d'ancoratge o tacs i visos. 

Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega 

de treball admissible declarada pel fabricant.  

Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que 

assegurin la unió dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o 

reblons.  

Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 

61537 i el REBT. La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a 

terra facilitats pel fabricant.  

Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, 

els cables mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que 

cohabitin a la mateixa safata es col·locaran perfils separadors.   

El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.  

Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.  

XAPA D'ACER:  

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb 

cargols i reblons.  

Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  

REIXA O PERFIL:  

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per 

tal de poder doblegar-la.  

Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la 

conducción de cables.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 

previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i 

al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 

secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva 

posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 

canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 

accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
EG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en 

tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de 

coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers 

vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE), UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de 

barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de 

vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers 
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termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat superficialment  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal o safata  

- Col·locat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 

prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 

fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de 

l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 

després de la seva instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 

qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 

els mecanismes.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins 

o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 

alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la 

fixada al projecte.  

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del 

possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes 

han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han 

d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un 

edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament 

subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una 

distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es 

disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb 

el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment 

propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  

COL·LOCACIÓ AÈRIA:  

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot 

l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a 

subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni 

el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha 

d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de 

treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar 

cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de 

fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en 

combinacions d'aquestes.  

COL·LOCAT EN TUBS:  

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 

0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es 

farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, 

resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
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Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes 

dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com 

de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la 

corrossió.  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del 

conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li 

retorçaments ni coques.  

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable 

mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en 

els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel 

cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 

l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els 

tensors que incorporen les peces de suport.  

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els 

extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.  

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no 

provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la 

tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció 

i en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa 

grans al conductor.  

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 

prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 

els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 

l'excés previst per a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 

projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 

connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, 

gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  
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- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que 

hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
EG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG32Z124. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa 

tensió per a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 

300/500 V.  

- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de 

vinil (PVC), UNE 21031 

- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de 

vinil (PVC),UNE 21031 

- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de 

vinil (PVC), UNE 21031 

- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 211002 

- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 211002 

- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 21027 

- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 21027  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 

prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 

fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de 

l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 

després de la seva instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
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El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 

qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 

els mecanismes.  

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del 

cable en mm.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

COL·LOCAT EN TUBS:  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del 

conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li 

retorçaments ni coques.  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 

prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 

els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 

l'excés previst per a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 

projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 

connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, 

gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que 

hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
EG33 -  CABLES DE COURE DE 300/500 V 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa 

tensió per a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 

300/500 V.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 

prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 

fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de 

l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 

després de la seva instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 

qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 

els mecanismes.  

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del 

cable en mm.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

COL·LOCAT EN TUBS:  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del 

conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li 

retorçaments ni coques.  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 

prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 

els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 

l'excés previst per a les connexions.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 

projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 

connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, 

gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que 

hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG41G1QP,EG415D99,EG415D9B,EG415DJC,EG415DJB,EG415DJH,EG415DJJ,EG415DJK,EG415DJD,EG
415A97,EG415A99,EG415A9B,EG41ZG01,EG41ZG02,EG41ZG03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol 

protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar 

amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del 

neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Per a control de potència (ICP)  

- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  

- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  
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La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 

punts de connexió.  

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 

l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar 

pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a 

l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de 

subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.  

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions 

normals exigides en les normes.  

Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a 

les condicions del paràmetre exigides en la DT.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

ICP:  

Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.  

Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació 

individual.  

PIA:  

En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada 

circuit.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent 

a les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es 

verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta 

connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les 

especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer 

les connexions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 

quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

ICP:  

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de 

potencia, de 1,5 a 63 A.  

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de 

potencia, de 1,5 a 63 A.  

PIA:  

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones 

domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos.  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 

s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la 

identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 

requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 

contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 

arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 

quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 

d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en 

cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-

EN 61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida 

i finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 

I SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG42129H,EG4243JK,EG4243JH,EG4242JH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 

S'han contemplat els següents tipus:  

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb 

interruptors automàtics magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar 

adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar 

conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 

punts de connexió.  

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions 

normals exigides en les normes.  

Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a 

les condicions del paràmetre exigides en la DT.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 

L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els 

conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar 

aquests conductors per a fer les connexions.  

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 

L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 

ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 

AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els 

conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar 

aquests conductors per a fer les connexions.  

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 

l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar 

pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha 

d'estar feta amb els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent 

a les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es 

verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta 

connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les 

especificades a la DT 
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S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer 

les connexions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 

quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente 

diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para 

usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente 

diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para 

usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos.  

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 

ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 

AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 

s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la 

identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 

requisits de  projecte 
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- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 

contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 

arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 

quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 

d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en 

cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-

EN 61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida 

i finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 

I SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG47 -  INTERRUPTORS MANUALS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG47434E,EG47222F,EG47122E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

L'interruptor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 

simple.  

Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o 

especificades per la DF  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 

punts de connexió.  

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 

l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar 

pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la 

derivació.  
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Les connexions s'han de fer per pressió de vis.  

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions 

normals exigides en les normes.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  La mateixa que l'exigida al quadre  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent 

a les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es 

verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta 

connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les 

especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer 

les connexions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 

quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60947-3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, 

seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 

s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la 

identificació de circuits i l'execució real. 
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- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 

requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 

contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 

arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 

quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 

d'acord a l'especificat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 

I SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG48 -  PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG48B44C,EG48A444. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents. 

S'han contemplat els següents tipus: 

-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN 

-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 

punts de connexió.  

PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL  

DIN:  

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 

L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:  

El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament.  

El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés.   

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de 

trencament especialment preparats que aquesta incorpora. No s'admeten 
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modificacions al quadre per a aquests proposits. 

Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel 

fabricant. 

No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del 

fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es 

verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les 

especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer 

les connexions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 

quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 

s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la 

identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 

requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 

contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
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- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 

arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 

quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 

d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en 

cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-

EN 61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida 

i finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 

I SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG49 -  INTERRUPTORS HORARIS PROGRAMABLES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG49H005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aquest plec de condicions tècniques dóna resposta a les següents unitats d'obra:  

- Programadors horaris de tipus analògic 

- Programadors horaris de tipus digital 

- Programadors astronòmics  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i nivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa 

o armari.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

En cas d'instal·lació en una vivenda ha d'estar muntat dins del quadre de 

distribució a situar el més a prop possible de l'entrada de la derivació 

individual.  

Ha de funcionar correctament a temperatura ambient. 
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Ha de quedar connectat a les línies que es volen programar. 

Ha de quedar connectat a la xarxa.  

Ha de quedar feta la prova de servei. 

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que 

hagin d'estar en tensió. 

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar 

connectades als borns de la fase per pressió del cargol.  

Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 

s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la 

identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 

requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 

contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 

arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 

quadre. 
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- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 

d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en 

cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-

EN 61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida 

i finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 

I SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG4R -  CONTACTORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG4R4850,EG4R4450. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb 

cargols.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació i connexió de l'aparell 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc  

CONDICIONS GENERALS:  

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  

La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que 

fa referència a l'esquema com al lay-out.  

Quan es col·loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN 

simètric a l'interior d'una caixa o armari.  

Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a 

la placa de la base del quadre mitjançant visos.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent 

a les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es 
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verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta 

connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les 

especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer 

les connexions.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 

quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 

s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la 

identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 

requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 

contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 

arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 

quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 

d'acord a l'especificat.  
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- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en 

cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-

EN 61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida 

i finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 

I SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG6 -  MECANISMES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i 

els elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i 

marcs.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 

- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 

- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  

- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  

- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o 

muntats superficialment.  

- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la 

intempèrie.  

- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a 

l'intempèrie o a l'interior.  

- Sortida de fils, encastada  

- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  

- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  

- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, 

portafusibles o reguladors d'intensitat:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

Sortides de fils:  

- Muntatge, fixació i nivellació 

- Acondicionament dels fils  

Placa, marc o tapa cega:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació i nivellació  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 



 

 

www.s3e.cat                    493 

la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 

D'INTENSITAT:  

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que 

hagin d'estar en tensió.  

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar 

connectats als borns de la base per pressió de cargols.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament 

al suport.  

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de 

mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de 

condicions.  

L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  

El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge 

superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos 

punts mitjançant visos.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat:  ± 2%  

SORTIDES DE FILS:  

La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la 

qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha 

de produir danys als fils.  

Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat:  ± 2%  

PLACA, MARC O TAPA CEGA:  

El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal 

fer sense cap dificultat. 

La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  

El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de 

les grapes que porta.  

La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de 

quedar entre tots dos.  

CAIXES PER A MECANISMES:  

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  

Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel 

fabricant. 

No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la 

instal·lació elèctrica. 

Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  

En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de 

quedar al mateix pla que el parament acabat.  

Ha de quedar amb els costats aplomats.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat:  ± 2%  

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de 

quedar a la cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el 

paviment.  

CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  

La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 

Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 

Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el 

paviment.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
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especificades al projecte.  

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  

En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a 

l'interior de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres 

de les caixes.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 

D'INTENSITAT:  

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas 

y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EH6 -  ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
EH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH61RH99,EH61RH49. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada 

superficialment o encastada.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment 

- Muntades encastades  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades  

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel 

fabricant.  

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica 

(tubs i cables) i la lluminària.  

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel 

fabricant.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les 

instruccions del fabricant.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 

les especificades al projecte.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la 

lluminària.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert 

d'encesa en el seu cas.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico 

de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 

materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.  

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 

fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.  

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
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- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de 

les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la 

instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb 

diferents distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques 

diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EH6 -  ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
EH6E -  KITS D'EMERGÈNCIA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH6EZ320. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Equips compactes per a la transformació total o parcial de lluminàries 

fluorescents convencionals en lluminàries d'emergència o d'emergència i 

senyalització, col·locats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament  

- Connexió a la xarxa i la instal·lació elèctrica del llum  

- Prova de servei  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Ha de quedar fixat sòlidament al llum o en lloc proper a aquest. S'ha de fixar 

pels punt de subjecció disposats pel fabricant. 

Les finestres de ventilació del balast no han de quedar obstruïdes. 

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la instal·lació 

elèctrica del llum. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica 

(tubs i cables) i l'equip.  

La prova de servei ha d'estar feta.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació i connexionat de l'equip s'han de fer seguint les instruccions del 

fabricant.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 

les especificades al projecte.  



 

 

www.s3e.cat                    497 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip.  

Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EHB -  LLUMS ESPECIALS 
 
EHB5 -  LLUMS ESTANCS AMB LEDS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EHB5ZH53,EHB5ED51,EHB53751. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum estanc, muntat superficialment. 

S'han considerat els següents tipus de llums:  

- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet 

- Llums amb làmpades LED  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment al sostre  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades  

- Comprovació del funcionament  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:  

Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica 

(tubs i cables) i la lluminària.  

Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte 

amb aquests. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel 

fabricant.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les 

instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de 

ser aprovat per la DF 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a 
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les especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la 

lluminària. 

Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de 

les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la 

instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb 

diferents distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques 

diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EHQ -  PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EHQLZ1M0,EHQLZ1R1,EHQLZ1R0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.  

- Projector de forma rectangular, tancat, amb làmpades LED, amb equip elèctric 

integrat, regulables o no regulables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Acoblada al suport mitjançant brides  

- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  
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- Muntatge, fixació i anivellament  

- Connexionat  

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel 

fabricant.  

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, 

cargol i femelles.  

El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions 

d'instal·lació del fabricant.  

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel 

fabricant.  

Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada 

dels cables.  

El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de 

manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.  

Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats 

mitjançant pressió de cargol als borns del llum.  

S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a 

la manipulació i la neteja del difusor.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica 

(tubs i cables) i la lluminària.  

Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que 

necessitin manteniment.  

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat:  <= 10 mm  

- Posició en alçària:  ± 20 mm  

- Posició lateral:  <= 50 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  

Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la 

col·locació del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les 

instruccions del fabricant.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 

les especificades al projecte.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la 

lluminària.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
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UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias 

para alumbrado público.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de 

les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la 

instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb 

diferents distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques 

diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EHV -  ELEMENTS DE GESTIÓ CENTRALITZADA D'INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions 

d'enllumenat, muntats i connectats.  

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  

- Equips d'alimentació per a bus de dades de sistema de regulació.  

- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades  

- Regulador  

- Cables per a la transmissió i recepció de dades  

- Passarel·la per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres 

sistemes protocols 

- Pantalles LCD per al control de la instal·lació 

- Programari per al control centralitzat d'instal·lacions 

- Programari per a la programació del control centralitzat d'instal·lacions  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

Equips d'alimentació:  

- Preparació i inspecció de la zona de treball. 

- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 

- Desembalatge i inspecció del material subministrat.  

- Col.locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l'armari amb carril DIN  

- Connexió a la xarxa elèctrica  

- Connexió a la xarxa de regulació.  

- Posada en funcionament i proves de servei. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. 

i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 

- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, 

garanties, declaracions de conformitat i altre documentació subministrada amb el 

equip.  

Interfícies i regulador:  

- Preparació i inspecció de la zona de treball. 
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- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 

- Desembalatge i inspecció del material subministrat.  

- Col·locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació, d'acord amb el sistema 

previst. 

- Connexió a la xarxa i/o alimentació corresponent.  

- Posada en funcionament i proves de servei. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. 

i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 

- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, 

garanties, declaracions de conformitat i altre documentació subministrada amb el 

equip.  

Cables per a la transmissió i recepció de dades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra 

- Estesa de cables i tubs. 

- Execució de les connexions 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 

- Prova de servei  

Adaptadors per a connexió del bus de dades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas 

- Fixació dels elements mitjançant carril DIN a l'envoltant 

- Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas 

- Connexió al circuit de control, si és el cas 

- Connexió amb l'actuador, si és el cas 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 

- Prova de Server  

Pantalla de control:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Connexió al circuit de control 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.  

Programari:  

- Instal·lació del programari en el ordinador 

- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.  

- Prova de servei  

Programació del controlador i programari per a supervisió de la gestió 

d'instal·lacions.  

- Projecte de la programació 

- Instal·lació de la programació al programari o al controlador 

- Prova de servei 

- Confecció i lliurament de la documentació i manuals de la programació realitzada  

CONDICIONS GENERALS:  

Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de 

muntatge, utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de 

conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o 

altres normatives d'aplicació.  

El material abans de la seva col.locació ha d'estar aprovat per la DF.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del 

projecte.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest.  

Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin 

dintre dels límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.  

Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i 

d'acord amb les instruccions d'instal·lació de la DT del fabricant o de la DT del 

projecte.  

Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les 

del circuit d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas 

d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.  

Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
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La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient 

per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. 

S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació 

especificades a la DT del fabricant.  

Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.  

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  

Les connexions han d'estar fetes.  

Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip.  

Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei 

prevista en la DT del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant 

i els resultats obtinguts han de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, 

els indicats per la DF.  

INTERFÍCIES:  

La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del 

que es volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.  

CABLES:  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  

S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del 

fabricant del cable.  

Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals 

o safates) exclusius per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació i 

separats físicament del cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre 

cable conductor aliè a la instal·lació.  

La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle 

circumscrit al feix dels conductors.  

PROGRAMARI:  

El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser 

compatible amb el sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador.  

PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR:  

Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la 

programació han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi 

prèviament el projecte de programació del controlador i del programa de 

supervisió.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de 

l'envoltant on s'instal·la, que ha de ser aprovat per la DF.  

L'element on s'instal·la ha de complir amb les especificacions del seu plec de 

condicions o la indicada per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT 

del projecte. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per 

comprovar que no tenen desperfectes.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a 

les especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements 

que formin part del sistema.  

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  

S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells 

concorden amb els especificats a la DT.  

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió.  

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els 

elements ni variar les condicions del element subministrat.  

Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per 

personal especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT 

del projecte.  

Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament 

previstes en la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves 

s'han de lliurar a la DF.  

Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició 

d'aquests per a la correcta gestió de residus.  

Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar 

malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant 

o de la DT del projecte.  

PROGRAMARI:  
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Abans de començar la instal·lació l'ordinador ha de tenir accés a la xarxa 

elèctrica, a la xarxa de dades i a tots els elements que formen part del sistema.  

La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha 

de seguir la seqüència d'instal·lació proposada pel fabricant.  

PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR:  

Les tasques de programació han d'estar fetes per personal especialitzat i han de 

ser inaccessibles a la resta de personal.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

EQUIP D'ALIMENTACIÓ, REGULADOR, PROGRAMACIÓ O INTERFÍCIES:  

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

CABLES:  

m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.  

PASSAREL·LA, PANTALLA O PROGRAMARI:  

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la 

DT.  

No inclou les ajudes del ram de paleta necessaris que s'han de valorar en partida 

d'obra apart.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
EJ6 -  EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES 
 
EJ62 -  DESCALCIFICADORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació de dispositiu descalcificador muntat sobre bancada.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Compactes  

- Dúplex  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

Compactes:  

- Col·locació de l'aparell a la seva posició 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei  

Dúplex:  

- Col·locació de l'aparell a la seva posició 

- Connexió dels accessoris i del dipòsit de sal 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que 

es pugui instal·lar i manipular.  

Les connexions a la xarxa d'aigua han de ser per rosca.  

Les unions han de ser completament estanques.  

Les connexions a la xarxa elèctrica han de ser segons R.E.B.T.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
EJA -  PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJAB -  DIPÒSITS ACUMULADORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJABS301. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació d'acumuladors de 100 a 5000 l de capacitat col·locats en posició 

vertical.  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

- Neteja de l'interior dels conductes de connexió  

- Replanteig de la posició de l'element  

- Fixació de l'aparell  

- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell  

- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra (en cas d'incloure resistència 

elèctrica de recolzament)  

- Prova de servei  

Si l'acumulador te resistència elèctrica de recolzament:  

- S'han de fer les connexions a xarxes elèctrica i de terra  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar instal·lat en combinació d'un o més acumuladors d'aigua calenta 

sanitària amb prou capacitat per dues hores de temps mínim de preparació, per al 

cas de producció instantània d'aigua.  

La instal·lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l'intercanviador.  

La regulació de temperatura d'ACS ha d'estar feta mitjançant vàlvula de tres vies 

en l'entrada d'aigua calenta o termòstat que aturi l'aparell productor d'aigua 

calenta.  

L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a 

la seva fixació.  

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que 

es pugui instal·lar i manipular.  

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser 

enroscades i amb junt de material elàstic.  

Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les 

especificacions del seu plec de condicions.  

Ha de tenir instal·lat:  

- Una aixeta de tancament  

- Un purgador de control d'estanquitat del dispositiu de retenció  

- Una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la 

vora superior de l'element que reculli l'aigua  

Entre la vàlvula de seguretat i l'acumulador no ha d'haver instal·lada cap vàlvula 

de tancament.  

Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i 
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accessibles per al seu manteniment.  

A la part inferior del vas hi ha d'haver una vàlvula de purga i neteja d'obertura 

ràpida, amb la finalitat d'extreure els sediments que es puguin acumular a 

l'interior del dipòsit.  

Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la 

seva temperatura exterior és superior a 90 ºC.  

Si l'acumulador te resistència elèctrica de recolzament l'enllaç a la xarxa 

elèctrica ha de portar connexió a terra.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.  

Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 

Distància als paraments laterals:  >= 15 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm  

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  

Abans de la instal·lació del escalfador acumulador s'ha de netejar l'interior dels 

tubs.  

La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible 

el roscat de les unions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

UNE 100030:2001 IN Guía para la prevención y control de la proliferación y 

diseminación de legionela en instalaciones.  

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 

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

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua 

(prova d'estanqueitat).  

- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb 

entrada i sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el 

rendiment i la seguretat.  

- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i 

la pressa de recollida de condensats.    

- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.  

- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i 

dels elements de seguretat.  

- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions 

amb escalfador d'aigua centralitzat.  

- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte 

taratge de la mateixa.  

- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i 

control.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 

realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
EJA -  PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJAC -  BESCANVIADORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJACZ370,EJACZ470. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació d'intercanviadors de producció d'aigua calenta sanitària   

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

- Neteja de l'interior dels conductes de connexió  

- Replanteig de la posició de l'element  

- Fixació de l'aparell  

- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell  

- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària  

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

La instal·lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l'intercanviador.  

L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a 

la seva fixació.  

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que 

es pugui instal·lar i manipular.  

Les connexions amb  els diferents tubs no han de tenir fuites i els junts es 

resoldran amb material elàstic.  

Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les 

especificacions del seu plec de condicions.  

Ha de tenir instal·lat:  

- Una aixeta de tancament  

- Una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la 

vora superior de l'element que reculli l'aigua  

Entre la vàlvula de seguretat i l'interacumulador no ha d'haver instal·lada cap 

vàlvula de tancament.  

Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i 

accessibles per al seu manteniment.  

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.  

Distància als paraments laterals:  >= 15 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm  

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  

Abans de la instal·lació del escalfador acumulador s'ha de netejar l'interior dels 

tubs.  

La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible 

el roscat de les unions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 

relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 

abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.  

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.  

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
EM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
EM11 -  DETECTORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM11Z5CO,EM11Z960. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, 

muntats.  

S'han considerat els elements següents:  

- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis 

convencionals 

- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis 

analògiques 

- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques  

- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques  

- Detector de CO 

- Detector autònom de CO  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície 

- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra) 

- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el 

circuit a la partida d'obra) 

- Acoblament del cos a la base, si és el cas 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superficie. 

El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.  

DETECTORS AUTÒNOMS DE CO:  

Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a 

la zona que han de protegir.  

Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V.  

DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS:  

El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha 

de protegir.  

Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 

24 V.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte.  

Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 

d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi 

a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la 

instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de 

protecció.  

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons 

especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de 

verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  

- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

- Activació de sirenes a la zona/sector  

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), 

comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de 

climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en 

escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el 

funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element 

de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
EM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
EM12 -  CENTRALS DE DETECCIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació al parament 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni 

el circuit a la partida d'obra)  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar 

amb facilitat.  

Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la 

zona.  

Alçària des del paviment:  1200 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

- Horitzontalitat:  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte.  

Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 

d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi 

a l'obra.  
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- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la 

instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de 

protecció.  

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons 

especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de 

verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  

- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

- Activació de sirenes a la zona/sector  

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), 

comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de 

climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en 

escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el 

funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element 

de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
EM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
EM13 -  SIRENES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes 

electromecàniques muntades a l'interior.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació al parament 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni 

el circuit a la partida d'obra)  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  

Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.  

Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la 

pluja.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 

d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi 

a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la 

instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de 

protecció.  

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons 

especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de 

verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  

- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

- Activació de sirenes a la zona/sector  

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), 

comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de 

climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en 

escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el 

funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element 

de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
EM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
EM14 -  POLSADORS D'ALARMA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o 

encastats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació al parament 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni 

el circuit a la partida d'obra)  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  

S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 

Alçària des del paviment:  1500 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  
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- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 

d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi 

a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la 

instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de 

protecció.  

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons 

especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de 

verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  

- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

- Activació de sirenes a la zona/sector  

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), 

comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de 

climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en 

escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el 

funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element 

de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
EM2 -  INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
 
EM23 -  BOQUES D'INCENDI 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la 

paret.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  



 

 

www.s3e.cat                    513 

- Fixació de l'armari a la paret. 

- Connexió a la xarxa d'alimentació. 

- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas 

d'incendi".  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 

La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. 

L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. 

Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a 

aquests elements. 

El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament.  

Alçària del centre de l'armari al paviment:  1500 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 

d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d'incendi  

- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat:  

- Separació màxima entre BIE (50 m)  

- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m  

- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra  

- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m.  

- Verificació d'elements BIE:  

- Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua): 

- Vàlvula (obertura/tancament) 

- Manòmetre (lectura, contractar-lo) 

- Subjecció i senyalització 

- Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m  

- Prova d'estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la 

pressió de servei + 3,5 kg/cm2  amb un mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 

hores.  

- Senyalització de les BIES  

- Comprovació grups de pressió:  

- Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis 

- Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora 

- Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup 

- Verificar les condicions de funcionament  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Prova de funcionament. S'han de posar en funcionament les 2 BIES més 

desfavorables hidràulicament i s'ha d'assegurar una pressió a punta de llança 

mínima de 2 bar i un cabal d'1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una 

hora. S'ha de verificar que la xarxa de canonades i el proveïment d'aigua 

permeten aquestes condicions de funcionament.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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S'han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s'han de fer, a les 2 

BIES, situades més desfavorablement des del punt de vista hidràulic.  

En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de 

mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
EM3 -  EXTINTORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb armari muntat superficialment 

- Amb suport a la paret 

- Sobre rodes  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:  

- Fixació de l'armari al parament. 

- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.  

Col·locat amb suport a la paret:  

- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport.  

Col·locat sobre rodes:  

- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i 

accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 50 mm  

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  

COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  

COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:  

L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el 

paviment.  

COL·LOCAT SOBRE RODES:  

L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i 

segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 

d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils  

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del 

projecte, verificar:  

- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

- Accessibilitat i situació propera a una sortida 

- Situació a les zones amb més risc d'incendis 

- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

- Senyalització dels extintors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. 

S'ha de procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc 

més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales 

de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
EMD -  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
EMD2 -  CONTACTES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD2Z130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Contactes de seguretat encastats, muntats superficialment o adherits al vidre.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Contactes magnètics encastats i muntats superficialment. 

- Contactes de vibració adherits al vidre.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Contactes magnètics:  

- Connexió a la xarxa de detecció  

- Col·locació dins dels forats corresponents, si són encastats  

- Fixació a la superfície corresponent, si són muntats superficialment  

Contactes de vibració:  

- Connexió a la xarxa de detecció. 

- Fixació a la xarxa a protegir.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.  

CONTACTES MAGNÈTICS:  

El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida.  

L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats, amb la distància entre 

ambdos especificada a la documentació tècnica del fabricant.  

Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns 

practicats al parament o porta.  

Si son muntats superficialment, la placa base pot fixar-se sobre l'objecte 

mitjançant adhesius o visos.  
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CONTACTES DE VIBRACIÓ ADHERITS AL VIDRE:  

El detector s'ha d'adherir al vidre amb adhesius de dos components.  

Temperatura ambient admisible:  0° - 50° C  

Radi d'acció:  Fins a 2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONTACTES MAGNÈTICS:  

Per aconseguir la correcta alineació del imant en relació al interruptor, 

s'utilitzaran plaques separadores de 2 mm de gruix.  

Es seguiran les instruccions del fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la 

instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), 

utilització de conduccions adequades.  

- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions 

elèctriques i cablejat.  

- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de 

detecció i alarma.  

- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.  

- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació 

de la central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de 

videogravador, avisos acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense 

alimentació elèctrica (subministrament d'emergència).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els 

detectors. S'ha de comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol 

altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
EMS -  SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en 

la seva posició definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament 

vertical.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Neteja superficial del parament 
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- Fixació de l'element 

- Neteja  

CONDICIONS GENERALS:  

L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la 

DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  

Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats 

tots els visos previstos per la seva fixació.  

La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior 

horitzontal.  

El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.  

No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.  

En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per 

fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de 

evacuación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
EN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN317727. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.  

S'han considerat els elements següents:  

- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.  

- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic  

- Vàlvules manuals roscades  

- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs  

- Vàlvules manuals embridades  

- Vàlvules per anar a pressió  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment  

- Muntades en pericó de canalització soterrada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Vàlvula de bola amb actuador:  

- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 

- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 

- Prova de servei  

Vàlvules de bola metàl·liques soldades:  
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- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei  

Vàlvules de bola per a col·locar roscades:  

- Neteja de rosques i d'interior de tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei  

Vàlvula de bola per encolar o embridar:  

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat  

CONDICIONS GENERALS:  

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques 

de manteniment de les diferents parts.  

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser 

estanques a la pressió de treball.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

MUNTADES SUPERFICIALMENT:  

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per 

sobre del pla horitzontal.  

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui 

girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

MUNTADES EN PERICÓ:  

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de 

coincidir amb el centre del pericó.  

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 

pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del 

pericó ha de ser la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols 

de les brides.  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  

S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa 

elèctrica o pneumàtica.  

VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:  

Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball. 

La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió 

d'escòria o porus.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions 

del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents 

peces.  

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin 

cops.  

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació 

que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes 

per realitzar la unió.  

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua 

perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per 

l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de 

dissolvent.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 

depuració bacteriològic després de rentar-la.  

VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:  

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes 



 

 

www.s3e.cat                    519 

d'estanquitat adequades.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les 

rosques d'unió.  

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 

treure en el moment d'executar les unions.  

VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir 

de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar 

l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  

La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa 

elèctrica o pneumàtica fora de servei. 

Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
EN7 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
EN71 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ DE TRES VIES MOTORITZADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de regulació de multivies motoritzades, muntades roscades entre tubs.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Vàlvula de tres vies  

- Vàlvula de quatre vies  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament 

- Connexió del motor a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa 

elèctrica o pneumàtica.  

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques 

de manteniment de les diferents parts.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes 

d'estanquitat adequades.  
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L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les 

rosques d'unió.  

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 

treure en el moment d'executar les unions.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i 

aprovada per la DF.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
EN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
EN81 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment  

- Muntades en pericó de canalització soterrada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat  

CONDICIONS GENERALS:  

La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui 

horitzontal o cap amunt. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.  

Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

MUNTADES EN PERICÓ:  

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 

pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

MUNTADES SUPERFICIALMENT:  

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui 

girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes 

d'estanquitat adequades.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les 

rosques d'unió.  
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Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 

treure en el moment d'executar les unions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
ENE -  FILTRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i fixació de la peça a la canonada  

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema 

de la instal·lació.  

Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  

La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per 

permetre'n el desmuntatge i manteniment.  

Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.  

Les unions han de ser estanques.  

El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca 

gravada al cos.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest.  

Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.  

L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha 

d'aconseguir amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts 

expressament aprovats per aquest.  

El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a 

les especificades al projecte.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
ENF -  VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS D'ACS 
 
ENF1 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ TERMOSTÀTICA PER A ACS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de regulació termostàtica per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa  

- Prova de funcionament  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Les parts de la vàlvula que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  

La distància entre la vàlvula i els elements que l'envolten ha de ser suficient 

per permetre'n el desmuntatge i manteniment.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements fixes de la instal·lació i la 

vàlvula.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a 

les especificades al projecte.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  

Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
ENF -  VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS D'ACS 
 
ENFB -  VÀLVULES DE BUIDAT AMB ROSCA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules per al buidat d'instal·lacions amb connexió roscada.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Preparació del tub que ha de rebre la vàlvula, amb estopa, pasta i cintes o junt 

elastomèric  

- Roscat de la vàlvula al tub  

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació 

espacial, com a la posició dins de l'esquema.  

Ha de ser estanca a la pressió i temperatura de treball.  

Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini 

i estopa, pastes o cinta.  

Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó 

roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.  

Un cop col·locada al seu emplaçament definitiu ha de ser possible l'accionament de 

la vàlvula.  

La connexió entre la vàlvula de buidat i la xarxa de desguàs ha d'estar feta de 

manera que resulti visible el pas d'aigua.  

La vàlvula s'ha de protegir adequadament per tal d'evitar maniobres accidentals.  

El seu eix principal ha de ser vertical.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la DF.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 

les especificades al projecte.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la 

edificación NTE-ICR/1975, «Instalaciones de climatización: Radiación».  

* Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica 

NTE-IFC/1973, «Instalaciones de fontanería: Agua caliente».  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
ENG -  VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
ENG6 -  ELECTROVÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Electrovàlvules de tall per a gas, col·locades.  

S'han considerat els tipus de vàlvules següents:  

- Vàlvules muntades roscades 

- Vàlvules muntades embridades  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En les vàlvules roscades:  

- Preparació i comprovació dels extrems dels tubs i de les vàlvules  

- Neteja de rosques i del interiors dels tubs  

- Connexió de la vàlvula a la xarxa de gas  

- Connexió amb la xarxa elèctrica  

- Prova d'estanquitat  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

En les vàlvules embridades:  

- Comprovació de les brides dels tubs i les vàlvules  

- Connexió de la vàlvula a la xarxa de gas  

- Connexió amb la xarxa elèctrica  

- Prova d'estanquitat  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

El seu muntatge ha d'estar fet d'acord amb les instruccions de la DT del 

fabricant, els reglaments vigents i les normes pròpies de les companyies 

subministradores.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest.  

Ha d'estar situada en un emplaçament que permeti la plena accessibilitat de totes 

les seves parts, atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats 

per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.  

Les parts mòbils de la vàlvula s'han de poder moure lliurement sense entrar en 

contacte amb elements de l'obra o la pròpia instal·lació.  

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per 

sobre del pla horitzontal.  

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui 

girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  

Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser 

estanques a la pressió de treball.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica. La connexió elèctrica ha 

d'estar feta a dintre de la caixa de connexions de la vàlvula. Els conductors de 

fase, neutre i protecció han de connectar-se als borns corresponents.  

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la 

maniobra del volant amb la mà.  

No s'han de transmetre esforços entre les tuberies i la vàlvula.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les 

especificades al projecte.  

Les connexions a les xarxes de servei es faran un cop tallat els corresponents 

subministraments.  
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Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per 

eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar 

preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues 

parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una 

estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.  

En les unions embridades, els cargols de la brida s'han de prémer de manera 

alternada, per tal de que la pressió sobre el junt sigui el més uniforme possible.  

En les unions roscades, l'enroscada s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 

treure en el moment d'executar les unions.  

La brida s'ha de prémer de manera que la pressió sobre el junt sigui uniforme.  

Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 

de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias ICG01 a 11.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
ENL -  BOMBES ACCELERADORES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENL1ZZ65,ENL1Z365,ENL1Z6B1,ENL1Z565,ENL1Z465. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Bombes acceleradores amb motor inundat i muntades entre tubs.  

S'han considerat els tipus de connexions següents:  

- Roscades  

- Embridades  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Connexió a la xarxa de fluid a servir 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a 

la línia d'alimentació elèctrica.  

Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix 

diàmetre que les boques corresponents. 

Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat 

total <= 30°. 

Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar 

enrasades per la generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses 

d'aire.  

La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no 

ha de produir cap esforç radial o axial a la bomba.  

L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal. 

L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el 

sentit convenient.  

CONNEXIÓ PER BRIDES:  

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  

CONNEXIÓ PER ROSCA:  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la 

instal·lació (presència de vàlvules de seccionament, vàlvules de retenció, 

filtres, manòmetres (aspiració, impulsió), col·locació d'acoblaments elàstics, 

conducció de possibles fuites al desguàs).  

- Comprovació de les condicions de funcionament de les bombes:  

- Alçada manomètrica, consum, cabal 

- Presència i lectura dels manòmetres 

- Nivell sonor  

- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal):  

- Cabal < cabal nominal 

- Cabal nominal 

- Cabal > cabal nominal  

- Verificació del taratge de les vàlvules de seguretat i dels dispositius 

d'expansió  

- Instal·lació del vas d'expansió 

- Comprovació de pressions, temperatures i volums d'aigua 

- En vasos d'expansió automàtica amb compressors, verificar a més tensió (V), 

consum  

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica 

establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la 

norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de 

consumidors i usuaris.  

- Manteniment de la instal·lació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovaran totes les bombes rebudes. En qualsevol altre cas la Direcció d'Obra 

determinarà la intensitat de la presa de mostres.  

- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

- En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ -  EQUIPAMENTS 
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EQ1 -  BANCS 
 
EQ11 -  BANCS DE FUSTA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ11Z010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Bancs d'estructura metàl·lica i seient de fusta.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la posició 

- Fixació del banc  

CONDICIONS GENERALS:  

El banc ha de quedar horitzontal. 

Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes 

visibles. 

Ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT 

Toleràncies d'execució:  

- Alçària del seient:  ± 20 mm 

- Horitzontalitat:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les 

condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia 

corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ -  EQUIPAMENTS 
 
EQN -  ESCALES PREFABRICADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Escales metàl·liques prefabricades de trams rectes.  

S'han considerat els següents tipus d'escales:  

- Escales de gat amb pates encastats a l'obra amb morter de ciment 

- Escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de 

planxa d'acer  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En les escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de 

planxa d'acer:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig i marcat dels eixos  

- Col·locació i fixació provisional de la peça  

- Aplomat i anivellació definitius  

- Execució de les unions, en el seu cas  

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  

En les escales de gat  

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col·locació dels graons amb morter  

ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA 

D'ACER:  

Ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 

aprovades per la DF.  

Ha de quedar correctament aplomada i anivellada.  

La disposició dels diferents elements de l'escala, les seves dimensions, tipus 

d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  

Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir 

la seva posició a l'obra.  

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, 

excepte si està galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o 

irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a 

l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària de l'element:  

- D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm 

- D'1 a 3 m:  ± 3 mm 

- De 3 a 6 m:  ± 4 mm 

- Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt 

estructural):  <= 15 mm  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 

procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a 

les del material base.  

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una 

llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  

La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures 

continues de penetració complerta.  

ESCALES DE GAT AMB PATES ENCASTATS A L'OBRA AMB MORTER DE CIMENT:  

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret que l'hi dóna 

suport.  

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats 

amb morter.  

Llargària d'encastament:  >= 10 cm 

Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 

Distància vertical entre la trapa o finestra i l'últim graó:  25 cm 

Distància vertical entre el primer graó i el paviment:  50 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les 

condicions exigides pel material.  

ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA 

D'ACER:  

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que 

han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  

La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de 
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l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i 

reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser 

corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 

estructural, la peça ha de ser substituïda.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges 

utilitzats.  

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la 

posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició 

definitiva.  

Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a 

les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les 

barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops.  

Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de 

protecció de pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de 

complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però 

sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està 

prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja 

i de la neu.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar 

són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui 

afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de 

soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar 

l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  

L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els 

requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària mesurada en el sentit del recorregut de l'escala, executat segons 

les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 

y reglas para edificación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 

construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on 

se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o 

eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se 

li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, 

emmagatzematge o eliminació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 

MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 

necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb 

l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

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

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 

de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K214 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega 

manual i mecànica sobre camió.  

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat 

i serà transportat a un abocador.  

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 

posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 

reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

- Fusta 

- Fosa 

- Acer 

- Morter  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on 

intervenen restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatges:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 

- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per 

tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les 

condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 

destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

DESMUNTATGE:  

El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci 

malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats 

entre sí, i del terra per elements de fusta. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les 

humitats. Han d'estar separades del terra.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 

DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 

s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 

construcció.  

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la 

demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 

demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la 

seva estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals 

que li transmetin càrregues.  

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar 

les construccions, bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és 

estable i l'alçària és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo 

per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 

l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 

obres i avisar a la DF.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin 

pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 

i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'EDIFICACIONS:  

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils 

aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, 

aprovats per la DF.  

ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, 

ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE 

PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:  

m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.  

ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE 

FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE 

PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:  

m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  

ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, 

DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, 

DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I 
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OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  

DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  

m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K215 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta 

sencera, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior 

reutilització.  

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat 

i serà transportat a un abocador.  

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 

posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 

reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, 

col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 

- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior 

aprofitament 

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, 

neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 

aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a 

posterior aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans 

manuals, aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre 

camió o contenidor 

- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre 

camió o contenidor 

- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 

- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a 

mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 

- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 



 

 

www.s3e.cat                    534 

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, 

inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 

- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 

- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes 

sobre camió 

- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la 

seva reutilització i càrrega manual de runes sobre camió 

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs o arrencades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatge:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  

ENDERROC O ARRENCADA:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 

condicions de transport.  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

DESMUNTATGE:  

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci 

malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades 

entre sí, i del terra per elements de fusta. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les 

humitats. Han d'estar separades del terra.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 

construcció.  

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la 

demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 

demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la 

seva estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals 

que li transmetin càrregues.  

Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els 

elements estructurals sense que es produeixin esfondraments.  

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és 

estable i l'alçària és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo 
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per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 

l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 

obres i avisar a la DF.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin 

pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa.  

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a 

l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un 

pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.  

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de 

ser retirats abans de començar les operacions de demolició.  

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció 

individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.  

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, 

s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb 

l'establert a l'UNE 88411.  

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar 

clarament delimitades i senyalitzades.  

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de 

treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de 

fibres d'amiant a l'ambient.  

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 

i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:  

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de 

l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar 

l'enderroc, aprovats per la DF.  

ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES 

CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE 

FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:  

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  

ARRENCADA DE BONERA:  

Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.  

ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE 

DILATACIÓ:  

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la 

DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto.  

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y 

mecanizado en obra.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K216 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 



 

 

www.s3e.cat                    536 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega 

manual i mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:  

- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 

- Envans i paredons d'obra de ceràmica 

- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 

- Envans de vidre emmotllat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on 

intervenen restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

CONDICIONS GENERALS:  

L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a 

una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment 

senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada 

rígida que sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 

En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un 

extintor manual contra incendis. 

Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de 

col·locar testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a 

terme l'apuntalament en cas necessari. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de 

facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les 

condicions de transport. 

Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de 

material. 

Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar 

dretes i de les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut 

sortir. 

Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, 

els apuntalaments, les bastides i les tanques. 

Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu 

funcionament, es notificarà immediatament a la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 

construcció.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin 

pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  

No es depositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a 

peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara 

que estiguin en bon estat. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat 

inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin 

provocar l'enderroc. 

Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser 

afectades per l'aigua.  
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La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 

l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 

obres i avisar a la DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa.  

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.  

PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:  

S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després 

d'haver enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del 

nivell en el qual es treballa. 

Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la 

càrrega que hi ha al seu damunt. 

Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i 

s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc. 

En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set 

vegades el seu gruix.  

ENVANS I PAREDONS:  

S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre 

superior. 

Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar 

prèviament el sostre.  

PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  

S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure 

els vidres. 

Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin 

els elements estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en 

les obertures. 

Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes 

no més gran a l'admès per la grua. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

ENDERROC PUNTUAL:  

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K218 -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals 

o horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior 

reutilització. 

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te 

cap utilitat i serà transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 

posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 

reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o 

d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior 

, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la 

seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i 

carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la 

seva posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, 

protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o 

contenidor 

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la 

seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs, repicat o arrencades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatge:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on 

intervenen restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 

condicions de transport.  

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

DESMUNTATGE:  

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci 

malbé. 
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Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les 

humitats. Han d'estar separades del terra.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 

construcció.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 

demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la 

seva estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals 

que li transmetin càrregues.  

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és 

estable i l'alçària és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo 

per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 

l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 

obres i avisar a la DF.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin 

pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  

m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE 

PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:  

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la 

DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21A -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents elements:  

- Arrencada de fulla i bastiment 

- Desmuntatge de persiana de llibret 

- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Aplec dels elements desmuntats 

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal 

de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 

condicions de transport. 

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

No s'ha de depositar runa sobre les bastides.  

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a 

peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara 

que estiguin en bon estat.  

Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no 

s'ha de malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 

Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no 

s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es 

disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals. 

Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i 

claus.  

Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o 

lesions. 

Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, 

l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una 

distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada 

rígida que sobresurti de la façana una distància >2 m. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat 

inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin 

provocar l'enderroc.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

DESMUNTATGE:  

Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, 

paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 

Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a 

reutilitzar.  

S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar 

amb eslingues suaus i fent-les descendir amb politges.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DESMUNTATGE PER UNITATS:  

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la 

DT.  

DESMUNTATGE SUPERFICIAL:  

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21J -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS 

SANITARIS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc 

de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o 

d'enllumenat.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa 

i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que 

indica la DT, descàrrega i classificació  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 

destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

La xarxa ha d'estar fora de servei.  

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre 

lloc.  

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 

disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 

aleshores es tornaran a muntar.  

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a 

desmuntar (grues, cistelles, etc.).  

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta 

d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar 

convenientment protegit.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin 

puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a 

la DF.  
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa.  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 

desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues 

en el trajecte.  

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 

procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director 

d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:  

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.  

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si 

es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 

construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o 

residu de construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de 

la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles 

i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 

perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del 

trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, 

tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 

representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i 

la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 

d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 

d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 

impermeabilitzat.  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
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unes condicions de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 

alteracions perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i 

de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 

construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de 

la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de 

Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció 

del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 

Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de 

transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 

definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 

gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 

indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 

desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 

DF.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

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

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 

de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 

AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 

construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o 

residu de construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 

alteracions perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i 

de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 

construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de 

la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de 

Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció 

del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 

Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de 

transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 

definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 

gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 

indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 

desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 

DF.  
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

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

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 

de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 

construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on 

se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o 

eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se 

li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, 

emmagatzematge o eliminació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 

MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 

necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb 

l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
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Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 

de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

K5 -  COBERTES 
 
K55 -  CLARABOIES 
 
K553 -  CLARABOIES RECTANGULARS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K553Z1E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge de claraboia prefabricada de metacrilat, practicable o no, per a 

tancament de buit d'il·luminació en cobertes.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb sòcol prefabricat col·locada amb fixacions mecàniques  

- Per a sòcol d'obra col·locada sobre llistó de fusta  

- Sense sòcol prefabricat, col·locada directament sobre el sostre amb fixacions 

mecàniques  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

- Replanteig 

- Fixació del sòcol prefabricat, en el seu cas 

- Protecció i impermeabilització del sòcol, en el seu cas 

- Fixació de la cúpula al sòcol o al sostre, i col·locació dels elements de 

protecció i d'estanquitat de les fixacions  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  

Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per 

evitar condensacions.  

El sòcol de la claraboia ha d'estar protegit fins a la pestanya superior, en el 

cas de sòcol prefabricat o fins a la cara interior si es per a sòcol d'obra, amb 

una làmina impermeabilitzant autoprotegida, que ha de complir les especificacions 

del seu plec de condicions.  

La làmina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilització de 

la coberta. En la claraboia col·locada amb fixacions, ha de cobrir els cargols de 

fixació.  

CLARABOIA AMB SÒCOL PREFABRICAT:  

El sòcol de la claraboia ha de quedar fixat mecànicament al suport. La distància 

entre les fixacions ha de ser <= 30 cm i sempre una a cada cantonada.  

Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per 

evitar condensacions.  

Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivells:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m  

CLARABOIA PER A SÒCOL D'OBRA COL·LOCADA SOBRE LLISTÓ DE FUSTA:  

Ha d'estar fixada mecànicament al suport.  

Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per 

evitar condensacions.  

Alçària del punt més baix de la claraboia sobre l'acabat de la coberta:  >= 15 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivells: ± 20 mm  

- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m  

CLARABOIA SENSE SÒCOL, COL·LOCADA SOBRE EL SOSTRE:  

Ha d'estar fixada mecànicament al sostre i la distància entre les fixacions ha de 
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ser <= 40 cm.  

La superfície de fixació de la claraboia ha d'estar protegida fins al començament 

de la volta amb una làmina impermeabilitzant autoprotegida, que ha de complir les 

especificacions del seu plec de condicions.  

El junt d'unió entre la capa impermeabilitzant i la volta de la claraboia s'ha de 

segellar amb betum calent i ha de ser >= 4 cm.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o 

plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de 

revisar i assegurar les parts fetes.  

La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar 

l'element.  

El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 

malmeses  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció en la correcta 

col.locació del sòcol, i de la seva protecció i impermeabilització.   

- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de l'estanquitat dels elements de fixació.  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 

els defectes d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
KAV -  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
 
KAVZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERSIANES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KAVZZ790. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Motor per a persiana o cortina enrollable  

S'han considerat els tipus següents:  

- Motor per a persiana o cortina enrollable que es situa dintre de l'eix.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 
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- Muntatge de mecanismes, elements de transmisió, connexió a la xarxa, etc 

- Feines d'ajust dels recorreguts i finals de carrera 

- Neteja i protecció  

CONDICIONS GENERALS:  

L'automatisme ha d'estar situat al lloc indicat per la DT d'acord amb les 

instruccions del fabricant.  

Els equips que ho requereixin han d'estar connectats a la xarxa d'alimentació i 

protecció elèctrica i a la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats 

a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions 

fixades a les seves partides d'obra. 

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 

No ha de ser possible el contacte accidental amb parts elèctricament actives un 

cop acabades les feines de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  

- Situació:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

Aquesta partida inclou el material auxiliar per a realitzar les fixacions i 

connexions amb els mecanismes  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
KAW -  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents, col·locats amb 

fixacions mecàniques  

S'han considerat els tipus d'elements següents:  

- Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual 

- Retenidors per a col·locació mural o col·locació sobre el paviment  

La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la posició 

- Col·locació del retenidor i de la placa ferromagnètica en la seva posició 

definitiva 

- Execució de totes les connexions 

- Comprovació de la partida d'obra 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.  

La prova de funcionament ha d'estar feta.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
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especificades al projecte.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
KG13 -  CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a 

mínim.  

La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
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KG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S'han considerat els tipus de tubs següents:  

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat del tub 

- L'estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 

pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.  

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la 

què s'ha d'efectuar el tractament superficial.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  

ENCASTAT:  

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  

Recobriment de guix:  >= 1 cm  

SOBRE SOSTREMORT:  

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 

pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  

Fondària de les rases:  >= 40 cm  

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 

aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o 

expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els 

accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i 

característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a 

les especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de 

les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de 

sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció 

mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 

els eixos dels elements o dels punts per connectar.  

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i 

definitives en la resta de muntatges.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 

Requisitos generales.  

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.  

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: 

requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 

previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i 

al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 

secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva 

posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 

canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 

accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
KG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 KV 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa 

tensió per a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 

300/500 V.  

- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de 
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vinil (PVC), UNE 21031 

- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de 

vinil (PVC),UNE 21031 

- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de 

vinil (PVC), UNE 21031 

- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 211002 

- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 211002 

- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 21027 

- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 21027  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 

prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 

fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de 

l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 

després de la seva instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 

qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 

els mecanismes.  

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del 

cable en mm.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

COL·LOCAT EN TUBS:  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del 

conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li 

retorçaments ni coques.  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 

prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 

els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 

l'excés previst per a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 

projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 

connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, 

gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que 

hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
KG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol 

protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar 

amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del 

neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Per a control de potència (ICP)  

- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  

- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 

punts de connexió.  

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 

l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar 

pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a 

l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de 

subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.  

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions 
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normals exigides en les normes.  

Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a 

les condicions del paràmetre exigides en la DT.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

ICP:  

Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.  

Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació 

individual.  

PIA:  

En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada 

circuit.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent 

a les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es 

verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta 

connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les 

especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer 

les connexions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 

quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

ICP:  

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de 

potencia, de 1,5 a 63 A.  

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de 

potencia, de 1,5 a 63 A.  

PIA:  

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones 

domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos.  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes.  
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- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 

s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la 

identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 

requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 

contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 

arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 

quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 

d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en 

cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-

EN 61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida 

i finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 

I SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
KG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
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S'han contemplat els següents tipus:  

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb 

interruptors automàtics magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar 

adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar 

conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 

punts de connexió.  

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions 

normals exigides en les normes.  

Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a 

les condicions del paràmetre exigides en la DT.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 

L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els 

conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar 

aquests conductors per a fer les connexions.  

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 

L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 

ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 

AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els 

conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar 

aquests conductors per a fer les connexions.  

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 

l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar 

pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha 

d'estar feta amb els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent 

a les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es 

verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta 

connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les 

especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer 

les connexions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 

quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
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INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente 

diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para 

usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente 

diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para 

usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos.  

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 

ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 

AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 

s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la 

identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 

requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 

contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 

arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 

quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 

d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en 

cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-

EN 61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  
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Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida 

i finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 

I SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

KQ -  EQUIPAMENTS 
 
KQN -  ESCALES PREFABRICADES 
 
KQN2 -  ESCALES PREFABRICADES RECTES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KQN2Z002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Escales metàl·liques prefabricades de trams rectes.  

S'han considerat els següents tipus d'escales:  

- Escales de gat amb pates encastats a l'obra amb morter de ciment 

- Escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de 

planxa d'acer  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En les escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de 

planxa d'acer:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig i marcat dels eixos  

- Col·locació i fixació provisional de la peça  

- Aplomat i anivellació definitius  

- Execució de les unions, en el seu cas  

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  

En les escales de gat  

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col·locació dels graons amb morter  

ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA 

D'ACER:  

Ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 

aprovades per la DF.  

Ha de quedar correctament aplomada i anivellada.  

La disposició dels diferents elements de l'escala, les seves dimensions, tipus 

d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  

Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir 

la seva posició a l'obra.  

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, 

excepte si està galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o 

irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a 
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l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària de l'element:  

- D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm 

- D'1 a 3 m:  ± 3 mm 

- De 3 a 6 m:  ± 4 mm 

- Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt 

estructural):  <= 15 mm  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 

procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a 

les del material base.  

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una 

llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  

La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures 

continues de penetració complerta.  

ESCALES DE GAT AMB PATES ENCASTATS A L'OBRA AMB MORTER DE CIMENT:  

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret que l'hi dóna 

suport.  

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats 

amb morter.  

Llargària d'encastament:  >= 10 cm 

Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 

Distància vertical entre la trapa o finestra i l'últim graó:  25 cm 

Distància vertical entre el primer graó i el paviment:  50 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les 

condicions exigides pel material.  

ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA 

D'ACER:  

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que 

han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  

La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de 

l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i 

reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser 

corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 

estructural, la peça ha de ser substituïda.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges 

utilitzats.  

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la 

posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició 

definitiva.  

Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a 

les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les 

barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops.  

Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de 

protecció de pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de 

complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però 

sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està 

prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 
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- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja 

i de la neu.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar 

són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui 

afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de 

soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar 

l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  

L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els 

requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària mesurada en el sentit del recorregut de l'escala, executat segons 

les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 

y reglas para edificación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KY -  AJUDES DE RAM DE PALETA 
 
KY0 -  AJUDES DE RAM DE PALETA 
 
KY01 -  REGATES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada 

posteriorment amb morter o guix.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig i marcat de les regates 

- Obertura de les regates 

- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates 

- Tapat posterior amb morter o guix  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 

replanteig previ, aprovades per la DF.  

Ha de ser recta.  

Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.  

Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, 

etc.), no han de quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat 

mecànica per l'execució de la regata.  

Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.  

No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la 

regata.  

La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la 

taula 4.8 del DB-SE-F.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  
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- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el 

morter i les peces.  

Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels 

límits fixats.  

No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de 

la instal·lació introduïda.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

KY -  AJUDES DE RAM DE PALETA 
 
KY0 -  AJUDES DE RAM DE PALETA 
 
KY02 -  ENCASTS PETITS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions diverses de formació d'encasts petits.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o 

aparell d'instal·lació, collat amb guix o morter.  

- Tapat d'encast petit amb guix  

- Collat d'ancoratge amb morter  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas 

- Obertura dels forats, en el seu cas 

- Col·locació del petit element, en el seu cas 

- Fixació i tapat del forat que resta  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 

replanteig previ, aprovades per la DF.  

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el 

parament de la paret.  

OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:  

L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions 

de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.  

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el 

parament de la paret.  

Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret  

Separació als brancals:  >= 20 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:  

No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat.  

Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més 

dels límits fixats.  

TAPAT DE PETIT ENCAST O COLLAT D'ANCORATGE:  
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Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.  

El material conglomerant amb què es realitzi el tapat o collat s'ha d'utilitzar 

abans de començar l'adormiment.  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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L -  TIPOLOGIA L 
 
L2 -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
L21 -  DESMUNTATGES I ARRENCADES 
 
L21E -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
L21E5882. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 

col·locació d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació 

mecànica.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Operacions de preparació 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa 

i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que 

indica la DT, descàrrega i classificació  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre 

lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 

disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 

aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a 

desmuntar, com ara grues, cistelles, etc. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta 

d'un element elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de 

quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva 

amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin 

puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a 

la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 
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desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues 

en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 

procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i 

per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a 

l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un 

pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.  

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de 

ser retirats abans de començar les operacions de demolició.  

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció 

individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.  

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, 

s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb 

l'establert a l'UNE 88411.  

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar 

clarament delimitades i senyalitzades.  

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de 

treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de 

fibres d'amiant a l'ambient.  

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 

i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O 

VENTILACIÓ:  

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si 

es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.  

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:  

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.  

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:  

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto.  

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y 

mecanizado en obra.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P -  TIPOLOGIA P 
 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2140- -  ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2140-4RRN. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents elements: 

- Arrencada de fulla i bastiment 

- Desmuntatge de persiana de llibret 

- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Aplec dels elements desmuntats 

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal 

de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 

condicions de transport. 

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a 

peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara 

que estiguin en bon estat. 

Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no 

s'ha de malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 

Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no 

s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es 

disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals. 

Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i 

claus. 

Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o 

lesions. 

Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, 

l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una 

distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada 

rígida que sobresurti de la façana una distància >2 m. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat 

inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin 

provocar l'enderroc. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
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càrrega de runa. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

DESMUNTATGE: 

Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, 

paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 

Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a 

reutilitzar. 

S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar 

amb eslingues suaus i fent-les descendir amb politges. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la 

DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214I- -  ENDERROC DE CEL RAS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214I-AKZK. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals 

o horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior 

reutilització. 

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te 

cap utilitat i serà transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 

posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 

reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o 

d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior 

, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la 

seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i 

carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 
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- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la 

seva posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, 

protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o 

contenidor 

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la 

seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs, repicat o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 

condicions de transport. 

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 

construcció. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 

demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la 

seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals 

que li transmetin càrregues. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo 

per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 

l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 

obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin 

pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE 

PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS: 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214Q- -  ENDERROC I DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE COBERTA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214Q-4RPH. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta 

sencera, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior 

reutilització. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat 

i serà transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 

posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 

reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, 

col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 

- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior 

aprofitament 

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, 

neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 

aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a 

posterior aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans 

manuals, aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre 

camió o contenidor 

- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre 

camió o contenidor 

- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 

- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a 

mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
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sobre camió o contenidor 

- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, 

inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 

- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 

- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes 

sobre camió 

- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la 

seva reutilització i càrrega manual de runes sobre camió 

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

Desmuntatge: 

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 

ENDERROC O ARRENCADA: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 

condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

DESMUNTATGE: 

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci 

malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades 

entre sí, i del terra per elements de fusta. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les 

humitats. Han d'estar separades del terra. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 

construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la 

demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 

demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la 

seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals 

que li transmetin càrregues. 

Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els 

elements estructurals sense que es produeixin esfondraments. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 
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Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és 

estable i l'alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo 

per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 

l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 

obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin 

pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a 

l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un 

pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de 

ser retirats abans de començar les operacions de demolició. 

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció 

individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, 

s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb 

l'establert a l'UNE 88411. 

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar 

clarament delimitades i senyalitzades. 

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de 

treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de 

fibres d'amiant a l'ambient. 

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 

i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de 

l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar 

l'enderroc, aprovats per la DF. 

ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES 

CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE 

FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 

ARRENCADA DE BONERA: 

Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT. 

ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE 

DILATACIÓ: 

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la 

DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y 

mecanizado en obra. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214T- -  ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214T-4RQI. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega 

manual i mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 

- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 

- Envans i paredons d'obra de ceràmica 

- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 

- Envans de vidre emmotllat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a 

una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment 

senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada 

rígida que sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 

En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un 

extintor manual contra incendis. 

Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de 

col·locar testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a 

terme l'apuntalament en cas necessari. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de 

facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les 

condicions de transport. 

Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de 

material. 

Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar 

dretes i de les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut 

sortir. 

Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, 

els apuntalaments, les bastides i les tanques. 

Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu 

funcionament, es notificarà immediatament a la DF. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 

construcció. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin 

pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 

No es depositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a 

peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara 
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que estiguin en bon estat. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat 

inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin 

provocar l'enderroc. 

Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser 

afectades per l'aigua. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 

l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 

obres i avisar a la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 

PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 

S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després 

d'haver enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del 

nivell en el qual es treballa. 

Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la 

càrrega que hi ha al seu damunt. 

Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i 

s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc. 

En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set 

vegades el seu gruix. 

ENVANS I PAREDONS: 

S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre 

superior. 

Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar 

prèviament el sostre. 

PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 

S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure 

els vidres. 

Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin 

els elements estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en 

les obertures. 

Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes 

no més gran a l'admès per la grua. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC PUNTUAL: 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21D -  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21DD- -  DESMUNTATGE DE LLUMENERA (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21DD-HBK8,P21DD-HBK1,P21DD-HBK7. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc 

de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o 

d'enllumenat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Arrencada de llum superficial 

- Desmuntatge de llum superficial 

- Desmuntatge de fanal 

- Desmuntatge de braç mural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa 

i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que 

indica la DT, descàrrega i classificació 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 

destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre 

lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 

disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 

aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a 

desmuntar (grues, cistelles, etc.). 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta 

d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar 

convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
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demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin 

puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a 

la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 

desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues 

en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 

procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director 

d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT: 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21G0- -  ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21G0-4RU7. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 

col·locació d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació 

mecànica. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa 

i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que 

indica la DT, descàrrega i classificació 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre 

lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 

disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 

aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a 

desmuntar, com ara grues, cistelles, etc. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta 

d'un element elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de 

quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva 

amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin 

puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a 

la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 

desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues 

en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 

procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i 

per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a 

l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un 

pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de 

ser retirats abans de començar les operacions de demolició. 

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció 

individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, 

s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb 

l'establert a l'UNE 88411. 

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar 

clarament delimitades i senyalitzades. 

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de 

treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de 

fibres d'amiant a l'ambient. 

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 

i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O 

VENTILACIÓ: 

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si 

es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. 

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE: 
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m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE: 

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y 

mecanizado en obra. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21G8- -  DESMUNTATGE I ARRENCADA DE COMPONENTS D'INSTAL·LACIONS DE ENERGIA 

SOLAR TÈRMICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21G8-CUN9. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 

col·locació d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació 

mecànica. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa 

i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que 

indica la DT, descàrrega i classificació 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre 

lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 

disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 

aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a 

desmuntar, com ara grues, cistelles, etc. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta 

d'un element elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de 

quedar convenientment protegit. 
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva 

amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin 

puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a 

la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 

desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues 

en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 

procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i 

per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a 

l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un 

pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de 

ser retirats abans de començar les operacions de demolició. 

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció 

individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, 

s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb 

l'establert a l'UNE 88411. 

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar 

clarament delimitades i senyalitzades. 

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de 

treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de 

fibres d'amiant a l'ambient. 

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 

i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O 

VENTILACIÓ: 

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si 

es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. 

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE: 

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE: 

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y 

mecanizado en obra. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21GE- -  DESMUNTATGE I ARRENCADA D'UNITATS TERMINALS 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 

col·locació d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació 

mecànica. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa 

i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que 

indica la DT, descàrrega i classificació 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre 

lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 

disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 

aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a 

desmuntar, com ara grues, cistelles, etc. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta 

d'un element elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de 

quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva 

amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin 

puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a 

la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 
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desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues 

en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 

procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i 

per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a 

l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un 

pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de 

ser retirats abans de començar les operacions de demolició. 

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció 

individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, 

s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb 

l'establert a l'UNE 88411. 

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar 

clarament delimitades i senyalitzades. 

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de 

treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de 

fibres d'amiant a l'ambient. 

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 

i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O 

VENTILACIÓ: 

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si 

es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. 

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE: 

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE: 

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y 

mecanizado en obra. 

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA- -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU7F,P2RA-EU6C. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 

construcció o demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on 

se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o 

eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se 

li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, 

emmagatzematge o eliminació. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 

MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina 

la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 

necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb 

l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei reguladora dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió 

dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 

dels residus de la construcció. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les 

vies de gestió dels residus a Catalunya. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4F -  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
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P4FC- -  LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA, COL·LOCADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4FC-546E. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució d'estructures amb maons ceràmics. 

S'han considerat els elements estructurals següents: 

- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Arcs, voltes i llindes: 

- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia 

- Col·locació de les peces humitejant-les 

- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist 

- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures 

elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de ser estable i resistent. 

Ha de tenir la forma indicada a la DT. 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en 

l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la 

durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció 

de les classes d'exposició. 

No ha de tenir esquerdes. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

LLINDA: 

La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT. 

Ha de ser horitzontal. 

Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats 

sobre morter. 

En el recolzament, l'armadura s'ha d'allargar com a mínim, un 25% de la secció 

total de l'armadura central de la peça. 

En la zona de recolzament ha d'haver-hi una armadura de continuïtat, de secció no 

inferior al 50% de l'armadura central. 

Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la 

peça, llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-

F. 

Llargària del recolzament:  >= 100 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Planor:  ± 15 mm/total 

- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C 

i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h 

abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar 

les parts que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la 

part executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer 

deixant alternativament, filades entrants i sortints. 

Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del 

fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho 
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permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts 

horitzontal i vertical. 

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha 

de treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar. 

S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix 

constant dels junts. 

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi 

assolit la resistència suficient. 

Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar 

l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials. 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en 

condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, 

sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres. 

LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA: 

En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. 

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de 

blocs dels següents punts: 

     - Humitat dels blocs 

     - Col·locació 

     - Obertures 

     - Travat 

     - Junts de control 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei 

previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 

normativa vigent. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar 

el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 

els defectes d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del 

Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
P61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
P612 -  PARETS DE CERÀMICA 
 
P6126- -  PARET DE CERÀMICA AMB MORTER ELABORAT EN OBRA (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P6126-H8S0. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o 

dues cares vistes, col·locades amb morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Paret de tancament recolzada 

- Paret de tancament passant 

- Paret divisòria 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de les parets 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures 

elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de 

morter 

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser no estructural. 

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 

5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte. 

Ha de ser estable, plana i aplomada. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser 

horitzontals. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no 

ha de ser més petit que el través de la peça. 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en 

l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la 

durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció 

de les classes d'exposició. 

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa 

cap altra condició. 

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar 

matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions. 

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. 

Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades 

alternatives. 

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a 

l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar 

formats amb maó calat de la mateixa modulació. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, 

cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest 

espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la 

deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions 

previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
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Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  

4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 

Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos: 

     - Parcials:  ± 10 mm 

     - Extrems:  ± 20 mm 

- Planor: 

     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m 

     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades: 

     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 

     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm 

d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C 

i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de 

revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els 

treballs i assegurar les parts que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho 

permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts 

horitzontal i vertical. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 

Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou 

la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat 

cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, 

com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què 

aquesta col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel 

què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que 

normalment conformen la unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les 

especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la 

DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en 

l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació. 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de 

blocs dels següents punts: 

     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

     - Humitat dels maons. 

     - Col·locació de les peces. 

     - Obertures. 

     - Travat entre diferents parets en junts alternats. 

     - Regates. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar 

el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 

els defectes d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del 

Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I 

del CTE. 

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 

els defectes d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
P7D0- -  AÏLLAMENT CONTRA EL FOC AMB MORTER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P7D0-5RK5. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Aïllament estès amb mitjans manuals: 
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- Neteja i preparació del suport 

- Estesa del material 

Aïllament projectat: 

- Neteja i preparació del suport 

- Projecció del material en varies capes 

- Cura 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes. 

AÏLLAMENT ESTÈS AMB MITJANS MANUALS: 

La superfície del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat 

previstos. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 10 mm/2 m 

- Aplomat:  ± 10 mm/3 m 

AÏLLAMENT PROJECTAT: 

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. 

L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de l'aïllament:  +15 mm 

Gruix entre 2 i 2,5 cm:  - 2 mm 

Gruix entre 3 i 4 cm:  - 3 mm 

Gruix 5 cm:  - 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter. 

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 

S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. 

S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes 

fins al seu enduriment. 

No s'han d'afegir additius al producte preparat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8 -  REVESTIMENTS 
 
P81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
P812- -  ARREBOSSAT PROJECTAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P812-6FBU. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter 

porós drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o 

exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arrebossat esquerdejat 

- Arrebossat a bona vista 

- Arrebossat reglejat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final 

ARREBOSSAT: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts 

ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a 

l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, 

ni fissures, forats o d'altres defectes. 

Gruix de la capa: 

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 

Arrebossat reglejat: 

- Distància entre mestres:  <= 150 cm 

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 

- Planor: 

     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 

     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm 

     - Acabat reglejat:  ± 3 mm 

- Aplomat (parament vertical): 

     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 

- Nivell (parament horitzontal): 

     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 

35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat 

el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de 

refer les parts afectades. 

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi 

acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni 

l'evacuació d'aigües. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant 

l'adormiment. 

ARREBOSSAT: 

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no 

dificultin l'execució del revestiment. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden 

repicar abans. 

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter 

contra els paraments. 

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les 

cantonades i als racons. 

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als 

paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres 
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han d'estar ben aplomades. 

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement 

amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força 

sobre els paraments. 

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com 

a mínim, o s'hagi adormit. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARREBOSSAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris 

següents: 

En paraments verticals: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou 

la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se 

el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, 

com és ara bastiments que s'hagin embrutat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Control d'execució de les mestres 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8 -  REVESTIMENTS 
 
P83 -  APLACATS 
 
P83E -  APLACATS AMB  PLANXES, PLAQUES O TAULERS 
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P83EJ- -  FORMACIÓ DE CALAIX AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT I PERFILERIA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P83EJ-9TUP. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

S'han considerat els materials següents: 

- Plaques de guix laminat  

- Plaques transformades de guix laminat 

S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat 

i transformats de plaques de guix laminat 

- Sobre perfileria 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació sobre perfileria o sobre mestres: 

- Replanteig dels perfils 

- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 

- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació de les plaques als perfils 

- Segellat dels junts 

Col·locació de l'aïllament: 

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element 

MUNTATGE DE LA PERFILERIA: 

El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 

Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant 

amb el gruix de les plaques que ha de suportar. 

Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i 

paraments dels quals arrenqui la divisòria. 

Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del 

sostre. 

Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb 

altres paraments, buits de pas, etc). 

La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha 

de mantenir sobre la llinda. Els buits s'han d'encerclar amb els muntants o 

mestres necessaris. 

La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 2 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 

MUNTATGE DE LA PLACA: 

El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes 

(vent, etc). Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al 

nivell previst. 

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes 

apreciables en les làmines de paper. 

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han 

d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. 

El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat 

no serà menor de 350 mm. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 

Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, 

per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals. 

Junts entre les plaques:  <= 3 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial:  ± 2 mm 

- Replanteig total:  ± 2 mm 

- Planor:  ± 5 mm/2 m 

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 

COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT 

La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir. 
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Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de 

quedar a trencajunt. 

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de 

fer abans de fixar-les al suport. 

Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 

COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA: 

La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçària lliure 

que han de cobrir. 

Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en 

aquells punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria 

(radiadors, llibreries, etc.). 

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 

Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la 

placa, i la penetració del cap a d'ésser la correcta. 

Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i 

sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord 

per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. 

Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de 

la perfileria. 

Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 

Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso 

laminado. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8 -  REVESTIMENTS 
 
P84 -  CELS RASOS 
 
P846- -  CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P846-9JOG. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses 

del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars 

integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plaques de guix laminat i transformats 
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S'han considerat els tipus de cel ras següents: 

- Per a revestir, sistema fix 

- De cara vista, sistema fix 

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, 

nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 

- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió 

dels perfils de la trama de suports 

- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de 

suports, segons el sistema utilitzat 

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 

CONDICIONS GENERALS: 

El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les 

plaques o planxes. 

El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el 

material d'aquesta. 

El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma 

UNE-EN 13964. 

Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o 

lames, el constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la 

compatibilitat entre els sistemes. 

Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o 

acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està 

dins dels límits de resistència del sistema de suports. 

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar 

muntades ortogonalment. 

Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als 

perfils principals. 

Les peces del cel ras han d'estar alineades. 

El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 

placa. El recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser 

més gran de 10 mm. 

Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces 

esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran 

esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una 

subestructura independent de la del cel ras. 

Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, 

etc, no superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les 

perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la 

mida màxima i la posició relativa de la perforació. 

Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, 

que han de donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal 

d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives 

indicades pel fabricant i la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: 

     - 2 mm/m 

     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 

- Nivell: ± 5 mm 

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a 

tot el perímetre. 

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han 

d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. 

S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels 

perfils de l'entramat sigui l'exigida. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
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Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes 

següents: 

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució 

completa del cel ras 

- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es 

fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  

estructures de fusta, etc.) 

- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 

- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 

- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 

- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 

- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a 

assegurar les fixacions superior  i inferior 

- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 

- La llargària màxima del vol de les carreres principals 

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de 

la mida i la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, 

reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel 

ras, corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, 

etc.) 

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui 

estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la 

temperatura superior a 7º. 

La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest 

tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del 

sistema. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats 

(revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.) 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 

comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels 

punts de suspensió. 

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures 

existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant de la 

fixació, o fent assaigs de càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la 

neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el 

procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell 

d'acollament. 

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i 

suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la 

trama, i les alineacions dels perfils vistos. 

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, 



 

 

www.s3e.cat                    593 

lames, etc. 

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els 

punts singulars. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de 

completar el cel ras. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran 

a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i 

l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be 

estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

errors d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8 -  REVESTIMENTS 
 
P89 -  PINTATS 
 
P89C- -  PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P89C-393V,P89C-3914. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials 

diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el 

cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries 

i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura 

d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la 

feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, 

segons les instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions 

del fabricant i l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha 

d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a 

tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni 

òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de 

calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes 

d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents 

consideracions: 

- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar 

preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-

2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de 

l'acumulació d'aigua durant un cert temps. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES: 

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del 

CTE. 

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic 

(UNE EN ISO 2808) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

errors d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8 -  REVESTIMENTS 
 
P89 -  PINTATS 
 
P89I- -  PINTAT DE PARAMENT DE GUIX 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P89I-4V8Q. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials 

diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el 

cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries 

i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura 

d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la 

feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, 

segons les instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions 

del fabricant i l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha 

d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a 

tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
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La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona 

adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en 

una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 

m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara 

bastiments que s'hagin embrutat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8 -  REVESTIMENTS 
 
P89 -  PINTATS 
 
P89R- -  PINTAT DE TUB DE COURE 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P89R-4W4W. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials 

diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

S'han considerat els elements següents: 

- Elements de calefacció 

- Tubs 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el 

cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries 

i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura 

d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

PINTAT A L'ESMALT: 
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Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la 

feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, 

segons les instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions 

del fabricant i l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha 

d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a 

tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni 

òxid. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del 

CTE. 

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic 

(UNE EN ISO 2808) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

errors d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9S -  PAVIMENTS METÀL·LICS 
 
P9S0- -  PAVIMENT D'ENTRAMAT METÀL·LIC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9S0-5Z7U. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment metàl·lic. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 

- Amb planxes d'acer galvanitzat 

S'han considerat les col·locacions següents: 

- Amb fixacions mecàniques 

- Amb soldadura 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 

- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 

- Fixació definitiva i neteja 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions. 

Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al 

galvanitzat, o d'altres defectes visibles. 

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui 

la DF. 

Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana 

i llisa. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 

- Ressalts entre peces: < 2 mm 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o 

irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir 

desperfectes en el recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a 

l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 

procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a 

les del material base. 

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una 

llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions dels cordons de soldadura: 

     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 

     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 

     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 

     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 

sense pluja. 

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell 

que s'exigeixin al paviment acabat. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la DF. 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte. 

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del 

cap ha de ser la correcta. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges 

utilitzats. 

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la 

posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició 

definitiva. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja 

i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de 

soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, 

especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, 

limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes 

de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, 

disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i 

assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i 

amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar 

són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui 

afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de 

soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva 

posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les 

unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han 

d'introduir soldadures addicionals. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de 

retirar sense fer malbé les peces. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar 

l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la 

soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 

prèviament l'escòria. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de 

la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense 

que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la 

unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PA -  Familia G 
 
PAB -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
 
PAB0- -  PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT, COL·LOCADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PAB0-616W. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots 

els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els 

tapajunts col·locats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i 

al pla previstos. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i 

acústic previstos. 

La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència 

mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. 

El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 5 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Aplomat:  ± 2 mm/m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del 

parament o del suport al qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment 

contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin 

l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 

* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, 

clasificación y características. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PA -  Familia G 
 
PAS -  PORTES TALLAFOCS 
 
PAS2- -  PORTA TALLAFOCS DE FULLES BATENTS, COL·LOCADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PAS2-5QMI. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o 

automàtic per termofusible. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Portes de fulles batents 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes 

d'obertura. 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

Toleràncies d'execució: 

- Anivellament:  ± 1 mm 

- Aplomat:  <= 3 mm (enfora) 

PORTES DE FULLES BATENTS: 

El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta 

no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. 

Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm ) 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els 

forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, etc. 

En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el 

bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb 
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la posició de les frontisses de les fulles. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes 

d'obertura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de 

completar l'execució de la unitat. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 

els defectes d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran 

a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PA -  Familia G 
 
PAS -  PORTES TALLAFOCS 
 
PAS3- -  PORTA TALLAFOCS DE FULLES CORREDISSES, COL·LOCADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PAS3-5RIA. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o 

automàtic per termofusible. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Portes de fulles corredisses 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes 

d'obertura. 

CONDICIONS GENERALS: 
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Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

Toleràncies d'execució: 

- Anivellament:  ± 1 mm 

- Aplomat:  <= 3 mm (enfora) 

PORTES DE FULLES CORREDISSES: 

Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament 

manual, o inclinades amb una pendent cap el punt mitjà de la porta >= 2%, en les 

d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser 

autolubricats per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. 

Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de les 

fulles, sense disminuir en cap punt l'amplària real de la via d'evacuació. 

La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència 

mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85-102. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

En les portes de fulles corredisses, l'ajustatge de les cares de contacte entre 

els perfils tallafocs i les fulles s'ha de regular amb la posició dels topalls de 

les guies. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 85102:1991 EX Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. 

Definiciones, clasificación y características. 

Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PA -  Familia G 
 
PAW -  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 
 
PAW8- -  RETENIDOR ELECTROMAGNÈTIC PER A PORTES DE FULLES BATENTS, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PAW8-78PJ. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents, col·locats amb 

fixacions mecàniques 

S'han considerat els tipus d'elements següents: 

- Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual 

- Retenidors per a col·locació mural o col·locació sobre el paviment 

La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la posició 

- Col·locació del retenidor i de la placa ferromagnètica en la seva posició 

definitiva 

- Execució de totes les connexions 

- Comprovació de la partida d'obra 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
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CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 

La prova de funcionament ha d'estar feta. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PB1 -  BARANES 
 
PB12- -  BARANA D'ACER, COL·LOCADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PB12-DIVQ. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de 

la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de 

ciment o formigó o amb fixacions mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 

mecàniques 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 

pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 

mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 

maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 

la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 

impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui 

fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en 

una zona amb tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
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treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 

    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 

interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 

interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Barana metàl·lica: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 

simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser 

l'especificada en el projecte o la indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una 

distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 

L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, 

uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora 

superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor 

característic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 

- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m 

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic 

en establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes 

d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada 

una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

BARANA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb 

morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra 

la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets 

laterals per mitjà d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una 

peça de connexió si són d'alumini. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Separació entre muntants:  Nul·la 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el 

procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que 

quedi fixat definitivament al suport. 

BARANA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar 

els treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin 

haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació 
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dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció 

depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la 

vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm 

d'amplària entre elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha 

d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por 

el Real Decreto 314/2006. 

* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 

la Edificación. NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de 

coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge. 

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es 

tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de 

fonamentació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es 

fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en 

aquest tipus de control. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei 

previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 

normativa vigent. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PB7 -  PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
PB70- -  ELEMENTS PER A LÍNIA DE VIDA FIXA (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PB70-HC6Z,PB70-HC71,PB70-HC73,PB70-HC77. 
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Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sistemes anticaigudes, instal·lats de forma permanent a l'edifici, per tal de 

garantir que les feines de manteniment en llocs sense proteccions col·lectives 

front a caigudes, es puguin dur a terme sense riscs per als treballadors. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat de la línia i dels punts d'ancoratge 

- Fixació dels elements d'ancoratge 

- Col·locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges 

intermedis, i tesat final 

- Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas de 

caiguda 

CONDICIONS GENERALS: 

Totes les peces que integren la línia de vida han de pertànyer a un sistema 

homologat, i no es poden barrejar peces de sistemes diferents. 

La col·locació dels suports (pilars, plaques de fixació, etc) dels elements 

d'ancoratge i les distàncies entre suports, han de ser els indicats a la DT. 

Cal que hi hagi un rètol amb indicació del nombre màxim de persones lligades a la 

línia de vida o punt d'ancoratge, al punt d'accés a la zona que cal protegir. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La instal·lació de la línia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la 

faci una empresa homologada pel fabricant del sistema. 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i cal 

verificar que no hi hagin elements de l'edifici que puguin ser obstacles no 

previstos al disseny, i representin un perill en cas de caiguda. 

Si cal fer modificacions al traçat de la línia o als llocs de fixació dels 

ancoratges, cal que es refaci el càlcul de distàncies en cas de caiguda i dels 

esforços als elements d'ancoratge per verificar que son admissibles. 

Si el sistema de fixació dels ancoratges ha de travessar una coberta o una 

impermeabilització, s'han d'utilitzar elements auxiliars que garanteixin 

l'estanquitat del sistema. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA LÍNIA DE VIDA, 

ANCORATGE INTERMEDI I COLUMNA PER A SUPORT D'ANCORATGE: 

Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT. 

CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL: 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 354:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. 

Elementos de amarre. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD1 -  DESGUASSOS I BAIXANTS 
 
PD1A- -  DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD1A-F11J. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell 

fins al baixant, caixa sifònica o clavegueró. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar 

exposat a obstruccions. 

El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de 

secció en cap punt. 

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 

No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva 

Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 

cm. 

Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior 

elàstic i han de ser regulables. 

Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix 

o morter. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una 

franquícia mínima de 10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material 

elàstic. 

Separació de les subjeccions: 

- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 

- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm 

Llargària del ramal: 

- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 

- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 

- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m 

Pendent del ramal: 

- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 

- Ramal d'aparells amb sifó individual: 

     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 

     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 % 

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDB -  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDBG- -  BASTIMENT I TAPA RECTANGULAR PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDBG-61UV. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 

col·locació dels elements complementaris. 

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 

- Bastiment i tapa 

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de ferro colat 

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el bastiment i tapa: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

BASTIMENT I TAPA: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que 

s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 

lateralment de les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha 

de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 

sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà 

ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments 

accidentals. 

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el 

paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 

condicions exigides per al material. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
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(PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PE3 -  EMISSORS (PER AIGUA) 
 
PE38 -  AEREOESCALFADORS 
 
PE380- -  AEROESCALFADOR, COL·LOCAT (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PE380-HAIS. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació d'aeroescalfadors per a instal·lacions de calefacció amb projecció 

forçada d'aire calent, col·locat i connectat amb suports murals. 

S'han de considerar els tipus de col·locació següents: 

- Muntats amb suports murals fixes 

- Muntats amb suports murals orientables 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la posició de l'aeroescalfador  

- Colocació dels suports 

- Col·locació i fixació de l'aeroescalfador sobre els suports corresponents 

- Connexió al circuit d'aigua 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. 

L'aereoescalfador ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. 

No ha d'estar mai penjat dels conductes de la xarxa. 

Les connexions amb les canonades d'aigua han de ser roscades. 

Els conductes de fluids han d'estar connectats a la xarxa d'aigua calenta 

impulsada. 

Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el 

desplaçament de l'aparell i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines 

ordinàries. 

La connexió, tant de l'aigua com la connexió elèctrica, s'ha de poder fer amb 

facilitat un cop situat l'aeroescalfador en el seu lloc de treball. 

L'aeroescalfador ha d'estar instal·lat de manera que les parts en moviment no 

puguin ser causa d'accident. 

La distància mínima entre un aeroescalfador i matèries combustibles ha de ser 0,5 

m si la potència del motor és superior o igual a 1 kW, i d'1 m si la potència 
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nominal del motor és superior a 1 kW. 

Les canonades d'entrada i sortida han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que 

les boques corresponents. 

Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a l'aeroescalfador. 

El raig d'aire, un cop en funcionament l'aeroescalfador, no ha de xocar 

perpendicularment sobre les parets externes. 

Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i 

accessibles per al seu manteniment. 

L'aeroescalfador ha de quedar instal·lat en condicions de funcionament. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Tota superfície calefactora accessible per a l'usuari ha d'estar protegida si la 

seva temperatura exterior és superior a 90ºC. 

Distància aeroescalfador:  >= 30 cm 

Angle entre el raig d'aire i les parets:  <= 30º 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell: ± 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible. 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació de l'aeroescalfador s'ha de netejar l'interior dels tubs. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la 

instal·lació. 

- Control de la situació dels radiadors: 

     - Accessibilitat per al manteniment i reparació 

     - Número màxim d'elements 

     - Separació i número de suports 

- Control de la connexió amb xarxa de distribució d'aigua calenta: 

     - No formació de bosses d'aire, presència de purgadors 

     - Verificació dels suports dels radiadors, comprovar que no pressionin 

canalitzacions 

- Proves finals d'estanquitat, de lliure dilatació i de funcionament a tota la 

instal·lació segons UNE EN 12599:01 i RITE. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de 

consumidors i usuaris. 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar un nombre d'aparells, determinat en cada cas per la DF, s'ha de 
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comprovar especialment els situats en zones més desfavorables i s'ha de procurar 

mostrejar les diferents zones. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PE4 -  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
PE42- -  CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PE42-48UX. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conductes muntats superficialment. 

S'han considerat els materials següents: 

- Alumini rígid 

- Acer inoxidable 

- Alumini flexible 

- Planxa d'acer galvanitzat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 

- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores 

CONDICIONS GENERALS: 

La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. 

Els conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació 

ascendent >= 3%. 

Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres 

instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 

El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el 

constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, 

sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així 

com el  seu propi pes. 

El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació 

entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina 

l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 

Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una 

desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de 

les unions entre els trams. 

Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han 

de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer 

directament. Els accessoris han d'estar normalitzats. 

A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 

cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una 

distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de 

l'aire. 

El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs 

d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si 

l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre 

del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes 

s'ha d'omplir amb material incombustible. 

Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una 

paret vertical. 

La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant 

cargols autoroscants o reblons. 
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Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir 

Distància màxima permesa entre suports verticals: 

- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m 

- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm 

Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la 

distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams 

verticals <=8m. 

Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams 

horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams verticals <= 3m 

Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al 

que indica la norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i 

desinfecció. 

Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o 

una secció desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment. 

Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els 

registres de conductes i els aparells situats als mateixos. 

Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de 

radi igual o major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m. 

CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 

El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les 

obertures d'extracció o ramals corresponents. 

Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser 

practicable per al registre i neteja en la coronació i en l'arrencada. 

Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, 

hauran d'estar aïllats tèrmicament per tal d'evitar condensacions. 

El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir 

les condicions de resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE. 

Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat. 

La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de 

malla anti-ocells o element similar. 

Ha d'estar separada: 

- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m 

- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo 

aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura 

mínims han de ser iguals al diàmetre exterior. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 

CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 

S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de 

partició horitzontal de tal forma que s'executin els necessaris jous o cèrcols. 

Els forats de pas del sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 

mm que s'ha d'omplir amb aïllant tèrmic. 

S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts. 

Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament 

per a evitar l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es col·loquin els 

elements de protecció corresponents. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 

els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y 

accesorios de sección circular. Dimensiones. 

UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de 

conductos. Requisitos de resistencia. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 

- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la 

instal·lació: 

     - Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica 

diferent 

     - Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes 

     - Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103 

- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions 

- Comprovació de l'estanquitat en conductes 

- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors. 

- Comprovació de l'equilibrat dels difusors 

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 

- Proves de recepció de xarxes de conductes: 

     - Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop 

s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però 

abans de connectar les unitats terminals. 

     - Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament 

tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar 

proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al 

servei requerit, d'acord amb el projecte. 

     - Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-

se rígidament i quedar segellades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en 

cada cas la DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per 

mostreig intentant englobar les diferents zones. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 
 
PE54- -  CONDUCTE RECTANGULAR METÀL·LIC, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PE54-35EA. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa 

d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Conductes metàl·lics penjats del sostre 

- Conductes metàl·lics penjats de la paret 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Conductes metàl·lics: 

- Col·locació dels suports per als conductes 

- Col·locació dels conductes unint-los amb tires 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció 

disposat pel fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts 

al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir 

durant el funcionament. 

Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 

Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per 

aquest motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o 

bé els expressament aprovats per aquest. 

No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de 

suport. 

El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació 

entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina 

l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 

Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una 

desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de 

les unions entre els trams. 

Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres 

instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 

El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. 

CONDUCTES METÀL·LICS: 

Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió 

transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a 

cada conducte. 

Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha 

d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. 

Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir 

els braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el 

qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En 

conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. 

El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons 

quina sigui la seva situació. 

Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir 

Distància màxima permesa entre suports verticals: 

- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m 

- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del 

fabricant. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a 

les especificades al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es 

tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. 

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre 

els eixos dels elements o dels punts a connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de 

conductos. Requisitos de resistencia. 

CONDUCTES METÀL·LICS: 

UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y 

accesorios, de sección rectangular. Dimensiones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEA -  ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
 
PEA2- -  CAPTADOR SOLAR PLANO CON CUBIERTA DE VIDRIO, INSTALADO 
 
Pliego de condiciones 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Captadores solares planos de plancha de cobre con vidrio templado, colocados con 

soportes. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo de la unidad de obra 

- Colocación de los soportes 

- Colocación de los captadores solares 

- Ejecución de todas las uniones del circuito hidráulico 

- Prueba de servicio 

- Retirada de la obra de los restos de embalaje, recortes de tubos, etc. 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 

Todo el conjunto estará montado según las indicaciones de la DT del fabricante y 

de los reglamentos vigentes. 

La instalación estará construida en su totalidad con materiales y procedimientos 

de ejecución que garanticen las exigencias del servicio, la durabilidad, 

salubridad y mantenimiento. 

No se mezclarán en ningún punto, los diferentes fluidos que intervienen en la 

instalación. 

No se colocaran elementos de acero galvanizado si el agua puede alcanzar una 

temperatura de 60°C. 

Todos los materiales utilizados serán compatibles entre sí. 

Los captadores montados en sus soportes quedarán sólidamente fijados a la 

estructura del edificio. 

El suministrador deberá fijar la mínima temperatura permitida en el sistema. Todas 

las partes del sistema que estén expuestas al exterior deben ser capaces de 

soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema. 

Los elementos de la instalación se sujetarán por los puntos previstos por el 

fabricante. Si se modifica algún soporte, entonces éste quedará debidamente 

protegido contra la corrosión. 

La estructura de soporte no transmitirá cargas que puedan afectar la integridad de 

los componentes de la instalación. 

Los puntos de soporte serán suficientes y estarán distribuidos de manera que no 

provoquen flexiones sobre el captador, superiores a las admitidas por el 



 

 

www.s3e.cat                    617 

fabricante. 

Una vez colocados, ningún componente de la estructura de soporte o del sistema de 

fijación, arrojará sombra sobre los captadores. 

Los elementos de la instalación que necesiten un mantenimiento o bien se tengan 

que manipular serán accesibles. 

Se podrán desmontar elementos concretos de la instalación con un número mínimo de 

actuaciones sobre los otros elementos. 

Tendrá instaladas las protecciones necesarias contra descargas eléctricas, en 

cumplimiento de la reglamentación vigente. 

Estarán hechas todas las conexiones del circuito hidráulico de las placas y las de 

estas con la parte fija de la instalación. 

Las conexiones serán estancas. 

Las conexiones hidráulicas entre los elementos no provocarán esfuerzos recíprocos. 

Estará hecha la prueba de servicio. 

 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser 

aprobado por la DF. 

Se comprobará que la estructura del edificio reúna las condiciones necesarias para 

soportar el peso y las acciones de la instalación. 

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica 

del fabricante. Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante. 

Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 

Se comprobará que las características técnicas de los elementos que conforman la 

instalación se corresponden a las especificadas en proyecto. 

Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 

o llueva. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se 

revisarán y asegurarán las partes realizadas. 

Si se interrumpen las tareas de montaje, se protegerán los elementos ya colocados. 

Se evitará que los elementos captadores queden expuestos al sol durante el 

montaje. En este período las conexiones hidráulicas estarán abiertas, pero 

protegiéndolas de la entrada de suciedad. 

Los elementos captadores estarán tapados hasta el momento de la puesta en marcha 

de la instalación. 

Se harán las conexiones a las distintas redes de servicio una vez cortados los 

correspondientes suministros. 

Las conexiones serán estancas. Se sellarán con el sistema de estanqueidad aprobado 

por el fabricante. 

Antes de hacer las conexiones se repasarán y limpiarán los extremos de los tubos 

para eliminar las rebabas que puedan haber. 

Una vez acabadas las tareas de montaje se procederá a la retirada de la obra de 

todo el material sobrante (restos de embalajes, recortes de tubos, etc.). 

 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PEU -  ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEU6- -  DIPÒSIT D'EXPANSIÓ, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEU6-6STT,PEU6-6STV,PEU6-6STS. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, 

de fins a 1,4 m3 de capacitat, amb connexions roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2" 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 

- Replanteig de la posició de l'element 

- Col·locació i fixació del dipòsit 

- Connexió al conducte 

- Prova d'estanquitat 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. 

El diàmetre interior de la canonada de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim 

de 20 mm. 

Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori 

o element que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua. 

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en 

l'esquema de la instal·lació. 

El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 

En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera 

que la sobrepressió en el dipòsit d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar. 

En el circuit hi ha d'haver un manòmetre. 

La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 

El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn 

fugues o deformacions. 

La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum 

d'aigua de la instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que 

es pugui instal·lar i manipular. 

Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura. 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub. 

La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el 

roscat de les unions. 

Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses 

d'aire al conducte. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 



 

 

www.s3e.cat                    619 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEU -  ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEU7- -  DIPÒSIT D'INÈRCIA, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEU7-6RU0. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació de dipòsits d'inèrcia tèrmica, amb connexions roscades. 

S'han considerat els tipus de dipòsits següents: 

- Dipòsit d'inèrcia de planxa d'acer galvanitzat, amb aïllament de poliuretà rígid 

i recobriment exterior d'alumini 

- Dipòsit d'inèrcia de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de polietilè 

reticulat i recobriment exterior de plàstic 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Col·locació del dipòsit en el seu emplaçament 

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les connexions hidràuliques 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest. 

Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs 

visibles i fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la 

instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat. 

Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han 

d'estar situades en emplaçaments que permetin una accessibilitat plena. 

El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 

La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que 

es pugui instal·lar i manipular. 

La prova de servei ha d'estar feta. 

Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 
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ser aprovat per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 

les especificades al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els 

corresponents subministraments. 

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per 

eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar 

preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues 

parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una 

estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es 

procedeixi a la seva unió. 

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEU -  ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEUA- -  PIRÒSTAT FUMS, COL·LOCAT (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEUA-H9BG. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Piròstats de fums instal·lats. 

Comportes de regulació de fums, col·locades. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Connexió de l'equip 

- Fixació al parament 

- Fixació a la sortida de fums 

- Connexió a la xarxa de control i a la d'alimentació elèctrica 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del 

que es volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant. 
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Ha d'estar fixat sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 

Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de 

fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip. 

Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 

La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient 

per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. 

S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació 

especificades a la DT del fabricant. 

La comporta s'ha de poder moure lliurement al llarg de tot el recorregut. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest. 

Ha d'estar feta la prova de servei. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 

les especificades al projecte. 

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat. 

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la 

DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 

- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada 

d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura. 

- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions 

elèctriques, apantallament, distàncies respecte senyals forts. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Proves finals globals a tota la instal·lació: 

     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament 

dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, 

climatitzadors, fan-coils, etc. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. 

En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de 

mostres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEU -  ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEUC- -  PURGADOR AUTOMÀTIC, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEUC-51AT. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes 

- Roscat del purgador al tub 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació 

espacial, com a la posició dins de l'esquema. 

S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. 

Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball. 

Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament. 

Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini 

i estopa, pastes o cinta. 

Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó 

roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de coure. 

El seu eix principal ha de ser vertical. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 

les especificades al projecte. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
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* Orden de 16 de mayo de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ICR/1975: Instalaciones de climatización. Radiación. 

* Orden de 26 de septiembre de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 

la Edificación. NTE-IFC/1973: Instalaciones de fontanería. Agua caliente. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEU -  ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEUE- -  TERMÒMETRE, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEUE-6YPW,PEUE-6YPY,PEUE-6YPZ. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal·lats en canonada. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb abraçadora 

- Amb beina roscada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

El termòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i 

fer la seva substitució amb l'equip funcionant. 

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema 

de la instal·lació. 

Ha de portar indicat de forma visible la temperatura màxima de servei. 

Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora 

del mateix.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

No pot estar col·locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves 

mesures com ara radiadors, difusors etc. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA: 

La tensió de l'abraçadora ha de ser suficient per a la seva fixació 

COL·LOCATS AMB BEINA ROSCADA: 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
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Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Proves finals globals a tota la instal·lació: 

     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament 

dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, 

climatitzadors, fan-coils, etc. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. 

En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de 

mostres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, 

CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEVB- -  SONDA COL·LOCADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEVB-6PHU,PEVB-6PHF,PEVB-6PHS,PEVB-6PHT,PEVB-6PHR,PEVB-H958. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització. 

S'han contemplat els següents tipus d'elements: 

- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire 

i de qualitat de l'aire 

- Termòstats 

- Presòstats 

- Humidòstats 

- Interruptors de cabal 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Connexió a l'equip de regulació 

- Fixació del termòstat al parament 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del 

que es volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant. 

Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de 

fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip. 
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Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 

La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient 

per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. 

S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació 

especificades a la DT del fabricant. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest. 

Ha d'estar feta la prova de servei. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 

les especificades al projecte. 

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la 

DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 

- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada 

d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura. 

- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions 

elèctriques, apantallament, distàncies respecte senyals forts. 

- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Proves finals globals a tota la instal·lació: 

     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament 

dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, 

climatitzadors, fan-coils, etc. 

     - Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al 

que estan associats. 

     - En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà: 

          - Lectures 
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          - Actuacions dels elements 

          - Actuació del sistema de control que realitza la regulació 

(funcionament per paràmetres de funcionament). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. 

En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de 

mostres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEZ1- -  CÀRREGA FLUIDS A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEZ1-6RX4. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega de fluids i gasos en instal·lacions de climatització. 

S'han contemplat les partides d'obra següents: 

- Càrrega de fluids frigorífics 

- Càrrega de gasos frigorífics 

- Càrrega d'olis anticongelants per a compressors 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Càrrega de refrigerants per a instal·lacions de climatització: 

- Preparació de la zona de treball 

- Connexió dels aparells de mesura i de càrrega 

- Càrrega del refrigerant 

- Comprovació de la càrrega 

- Verificació de l'estanquitat 

En la càrrega dels fluids frigorífics 

- Preparació de la zona de treball 

- Connexió de la bombona de càrrega a la vàlvula d'emplenada del circuit 

- Aportació del fluid frigorífic 

- Prova de servei 

- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials 

En la càrrega d'olis anticongelants per a compressors: 

- Preparació de la zona de treball 

- Aportació de l'oli anticongelant 

- Prova de servei 

- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials 

CONDICIONS GENERALS: 

L'empresa que realitzi les operacions de manteniment ha de subministrar tota la 

documentació que justifiqui les operacions realitzades i que la instal·lació o el 

component estan en condicions de ser utilitzat. S'ha d'indicar el període de 

vigència de la càrrega. 

Els equips han de quedar en condicions de funcionament. 

El fluid ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la instal·lació. 

La prova de servei ha d'estar feta. 

CÀRREGA DE FLUIDS FRIGORÍFICS: 

La instal·lació ha de quedar emplenada amb la quantitat i tipus de fluid 

frigorífic especificats a la DT. 

No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instal·lació. 
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CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS: 

El compressor ha de quedar omplert amb la quantitat i tipus d'oli especificat a la 

DT del fabricant. 

No hi poden haver fuites d'oli en cap dels taps d'omplerta o buidat, ni en cap 

altre part del compressor. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'empresa que realitzi les operacions de càrrega ha de tenir les autoritzacions 

per a manipular aquests productes. 

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és 

superior a 50 km/h. 

La manipulació de les ampolles s'ha de fer sense perjudicar-les, evitant cops, 

arrossegaments, etc. 

El fluid s'ha d'introduir al circuit i als components pels punts previstos en la 

DT. 

S'han de recollir i netejar immediatament els vessaments de fluid que es 

produeixin. 

Un cop acabades les tasques d'omplerta de la instal·lació i dels components es 

procedirà a la retirada de l'obra dels bidons buits, restes de materials, etc. 

CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS: 

En la substitució de l'oli vell, s'ha de respectar el temps d'espera entre 

l'aturada del compressor ii la càrrega d'oli especificat a la DT del fabricant. 

GASOS REFRIGERANTS: 

Les operacions de càrrega s'han de fer seguint les instruccions de la DT del 

fabricant de l'aparell i les recomanacions de manipulació del fabricant del fluid. 

En cas de fuita de gas refrigerant, s'han d'aturar els treballs. 

Un cop acabades les feines de càrrega, es comprovarà la instal·lació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

GASOS REFRIGERANTS: 

kg de gas introduït al circuit, amidat segons les especificacions de la DT. 

FLUIDS: 

Volum de fluid que realment admet la instal·lació o el component, amidat segons 

les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PF1 -  TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE 
 
PF18- -  TUB D'ACER NEGRE PREFABRICAT AMB MANIGUETS, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PF18-B4CR,PF18-B4GG,PF18-B4DL,PF18-B4JX. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre 
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prefabricat , amb unions realitzades amb peces d'acoblament per a tubs d'extrems 

ranurats i la col·locació d'accessoris específics per aquest tipus de tub, 

col·locats superficialment en trams verticals i col·locats suspesos en trams 

horitzontals. 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 

situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, 

etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 

accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de 

calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació dels elements de suport dels tubs 

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la 

col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents 

trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva 

col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 

mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 

canonada. 

Totes les unions, canvis de direcció, sortides de ramals, reducció de diàmetre, 

s'han de realitzar únicament mitjançant els accessoris corresponents al tipus 

d'unió amb el que  s'executi la conducció. 

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 

250 mm. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que 

quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm 

del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment 

o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de 

passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 

En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l'oxidació i especialment 

evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. 

Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 

l'estabilitat i l'alineació del tub. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports en tubs sense càrregues concentrades o en les que no es 

requereix el màxim moviment lineal: 

+------------------------------+ 

¦   Diàmetre  ¦ Distància entre¦ 

¦    nominal  ¦ suports (m)    ¦ 

¦-------------¦ ---------------¦ 

¦  3/4"-1"    ¦  0,5           ¦ 

¦  1"1/4 - 2" ¦  0,33          ¦ 

¦  2"1/2 - 4" ¦  0,275         ¦ 

¦  5" - 8"    ¦  0,25          ¦ 

+------------------------------+ 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir 
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preferentment amb tefló. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 

transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un 

dissolvent d'olis i greixos i, finalment, aigua. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 

depuració bacteriològic després de rentar-la. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 

s'hagin efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la 

repercussió de les peces especials per col·locar. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el 

traçat previst. 

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons 

l'ús de la instal·lació. 

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica 

establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la 

norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat. 

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de 

soldadures si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els 

equips de la instal·lació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 

realitzats i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de 

deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 

tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 

l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PF5 -  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
 
PF51- -  TUB DE COURE RECUIT PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, COL·LOCAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PF51-6RXJ. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements 

auxiliars de connexió. 

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 

- Instal·lació dels tubs 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a 

instal·lacions frigorífiques 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació superficial 

- Encastat 

- Col·locat a l'interior de canals 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 

situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.) 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 

accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams 

rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Tubs: 

- Replanteig del traçat 

- Muntatge en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Les unions han de ser estanques. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. 

TUBS: 

En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), 

totes les unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes 

amb soldadura d'aquest tipus. 

El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir 

aproximadament constant al llarg de tot el recorregut. 

Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han 

de tenir un pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests 

condensats. 

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 

mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 

250 mm. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que 

quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm 

del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment 

o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de 

passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. 

Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 

l'estabilitat i l'alineació del tub. 

Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha 

d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub. 

No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 

Separació màxima entre suports (en metres): 
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+------------------------------------------------------------+ 

¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 

¦                   ¦----------------------------------------¦ 

¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 

¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 

¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

TUBS ENCASTATS: 

Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 

Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de 

protecció adequada, que permeti la lliure dilatació. 

S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS: 

El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la 

canal mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu 

defecte, amb algun mitjà expressament aprovat per aquest. 

No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

TUBS: 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un 

dissolvent d'olis i greixos. 

TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS: 

En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans 

de la col·locació del tub. 

En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa 

de la canal han d'estar col·locats abans de la col·locació del tub. 

Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de 

muntatge del tub. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el 

traçat previst. 

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons 

l'ús de la instal·lació. 
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- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica 

establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la 

norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat. 

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de 

soldadures si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els 

equips de la instal·lació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 

realitzats i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de 

deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu. 

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota 

la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un 

assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 

tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 

l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PF5 -  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
 
PF54- -  TUB DE COURE SEMIDUR SENSE SOLDADURA PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, 

COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PF54-6RXW,PF54-6RXO. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements 

auxiliars de connexió. 

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 

- Instal·lació dels tubs 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a 

instal·lacions frigorífiques 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació superficial 

- Encastat 

- Col·locat a l'interior de canals 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 

situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.) 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 

accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams 

rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Tubs: 

- Replanteig del traçat 

- Muntatge en la seva posició definitiva 
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- Execució de totes les unions necessàries 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Les unions han de ser estanques. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. 

TUBS: 

En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), 

totes les unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes 

amb soldadura d'aquest tipus. 

El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir 

aproximadament constant al llarg de tot el recorregut. 

Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han 

de tenir un pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests 

condensats. 

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 

mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 

250 mm. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que 

quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm 

del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment 

o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de 

passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. 

Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 

l'estabilitat i l'alineació del tub. 

Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha 

d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub. 

No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 

Separació màxima entre suports (en metres): 

+------------------------------------------------------------+ 

¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 

¦                   ¦----------------------------------------¦ 

¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 

¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 

¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

TUBS ENCASTATS: 

Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 

Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de 

protecció adequada, que permeti la lliure dilatació. 

S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS: 

El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la 

canal mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu 

defecte, amb algun mitjà expressament aprovat per aquest. 

No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 



 

 

www.s3e.cat                    634 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

TUBS: 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un 

dissolvent d'olis i greixos. 

TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS: 

En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans 

de la col·locació del tub. 

En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa 

de la canal han d'estar col·locats abans de la col·locació del tub. 

Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de 

muntatge del tub. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el 

traçat previst. 

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons 

l'ús de la instal·lació. 

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica 

establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la 

norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat. 

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de 

soldadures si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els 

equips de la instal·lació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 

realitzats i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de 

deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu. 

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota 

la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un 

assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 

tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 

l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
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PF5 -  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
 
PF56- -  TUB DE COURE SEMIDUR, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PF56-FJJJ,PF56-FJJI,PF56-FJJG. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements 

auxiliars de connexió. 

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 

- Instal·lació dels tubs 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Connectat a pressió 

- Soldat per capil·laritat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació superficial 

- Encastat 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 

situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.) 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 

accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams 

rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Tubs: 

- Replanteig del traçat 

- Muntatge en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Les unions han de ser estanques. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. 

TUBS: 

En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de 

direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de 

compressió. 

En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de 

direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris 

soldats per capil·laritat. 

El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir 

aproximadament constant al llarg de tot el recorregut. 

Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han 

de tenir un pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests 

condensats. 

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 

mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 

250 mm. 

Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de 

vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que 

quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm 

del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment 

o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de 
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passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. 

Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 

l'estabilitat i l'alineació del tub. 

Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha 

d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub. 

No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 

Separació màxima entre suports (en metres): 

+------------------------------------------------------------+ 

¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 

¦                   ¦----------------------------------------¦ 

¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 

¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 

¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

TUBS ENCASTATS: 

Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 

Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de 

protecció adequada, que permeti la lliure dilatació. 

S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

TUBS: 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un 

dissolvent d'olis i greixos. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el 

traçat previst. 

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons 

l'ús de la instal·lació. 

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica 

establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la 

norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat. 
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- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de 

soldadures si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els 

equips de la instal·lació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 

realitzats i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de 

deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu. 

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota 

la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un 

assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 

tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 

l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFC -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIPROPILÈ 
 
PFC0- -  TUB DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFC0-4I13,PFC0-4I10,PFC0-4I0X,PFC0-4I0U,PFC0-4HSX,PFC0-4I1C,PFC0-4I16. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i 

distribució de fluids, amb les unions soldades, col·locats superficialment o al 

fons de la rasa. 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 

accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 

mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 

canonada. 

Les unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació. 

Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per 

mitjà dels accessoris adequats de polipropilè. Les unions s'han de fer per 

acoblament i soldadura amb material d'aportació. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que 

quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm 

del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
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La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 

mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment 

o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de 

passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 

d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha 

d'interposar una anella elàstica. 

En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial 

al tub per tal de compensar les dilatacions. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

+---------------------------------------------------+ 

¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦ 

¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦ 

¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦ 

¦-------¦--------------------¦----------------------¦ 

¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦ 

¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦ 

¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦ 

¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦ 

¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦ 

¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦ 

¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦ 

¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦ 

¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦ 

¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦ 

¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦ 

¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 

¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 

¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 

¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 

¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 

¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 

+---------------------------------------------------+ 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra 

de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades 

de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: >= 15 cm 

Reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm 

Reblert (amb trànsit rodat): >= 100 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el 

fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a 

daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 

potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 

separades tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de 

complir l'especificat en el seu plec de condicions. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 

transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les 

rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua 

per arrossegar les brosses. 
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En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 

depuració bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 

presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 

fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En 

cas contrari cal avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior 

és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 

correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o 

deixant desguassos a l'excavació. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 

s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 

vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de 

col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 

accessibles per a la seva reparació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 

s'hagin efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la 

repercussió de les peces especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni 

les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFM -  ACCESSORIS DE MUNTATGE 
 
PFM4- -  MANIGUET ANTIVIBRATORI D'EPDM AMB ROSCA, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFM4-8G5H. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Maniguets antivibratoris col·locats entre les canonades i els equips. 

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 

- Maniguet antivibratori flexible d'acer inoxidable, col·locat superficialment i 

soldat per capil·laritat. 

- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els 
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extrems roscats 

- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els 

extrems embridats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions i soldadures necessàries 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes de soldadura, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Les unions han de ser estanques. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. 

La distància entre el maniguet i els elements que l'envolten ha de ser suficient 

per permetre'n el muntatge i el desmuntatge. 

Els eixos del maniguet i de la canonada han de quedar alineats. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

El pes de la canonada no ha de descansar sobre el maniguet. 

La presència del maniguet no ha de provocar alteracions apreciables en el règim 

hidràulic de la canonada. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFQ -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
 
PFQ0- -  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFQ0-3KMC,PFQ0-3KMD,PFQ0-3KM0,PFQ0-3KM1,PFQ0-3KMG,PFQ0-3KM4,PFQ0-3KNS,PFQ0-
3KXB,PFQ0-3KSF,PFQ0-3KX1,PFQ0-3KF4,PFQ0-3KF2,PFQ0-3KF1,PFQ0-3L0T,PFQ0-3KSX,PFQ0-
3KWL,PFQ0-3KWQ,PFQ0-3KWR,PFQ0-3KWW. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions. 

S'han considerat els materials següents: 

- Tubs amb escumes elastomèriques 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 

situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.) 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 

accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams 

rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap 

compressió que en redueixi el gruix. 

L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de 

comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. 

En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han 

d'enganxar entre elles i han de quedar a pressió. 

La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per 

sobre de la temperatura ambient. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, 

d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té 

cap protecció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra. 

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 

     - Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de 

fixació o enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub. 

     - Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar 

aïllats 

- Conductivitat tèrmica de referència 

- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques 

globals per al conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima 

que transporta segons justificació de projecte i RITE. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 

tot el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFR -  RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
 
PFR0- -  RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFR0-3NEA,PFR0-3NEB. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades amb planxa d'alumini. 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 

situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.) 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 

accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams 

rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 

CONDICIONS GENERALS: 

El recobriment serà continu a tot el llarg de la canonada no deixant en cap punt 

al descobert l'aïllament tèrmic. 

Per al recobriment dels accessoris de la canonada, com ara colzes, brides o 

vàlvules, s'utilitzaran únicament les peces especials adequades, colzes de planxa 

d'alumini i cobertes de vàlvules o brides. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es recobriran primer els trams de canonades i posteriorment es col·locaran les 

cobertes de brides i vàlvules que abraçaran els extrems dels recobriments 

adjacents. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
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PG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
PG12- -  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG12-DH7J,PG12-DH7N. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, 

antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
PG13- -  CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR, COL·LOCADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG13-E325,PG13-E31Z. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, 

antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
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La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2J- -  SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2J-4BMO. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb 

suports. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Xapa d'acer, cega o perforada 

- Reixa d'acer 

- Escala de perfil d'acer 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació i nivellació 

- Talls finals en corbes i cantonades 

CONDICIONS GENERALS: 

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega 

admissible de la safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns 

d'ancoratge o tacs i visos. 

Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega 

de treball admissible declarada pel fabricant. 

Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que 

assegurin la unió dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o 

reblons. 

Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 

61537 i el REBT. La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a 

terra facilitats pel fabricant. 

Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, 

els cables mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que 

cohabitin a la mateixa safata es col·locaran perfils separadors. 

El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram. 
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Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 

XAPA D'ACER: 

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb 

cargols i reblons. 

Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 

REIXA O PERFIL: 

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per 

tal de poder doblegar-la. 

Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la 

conducción de cables. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 

previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i 

al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 

secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva 

posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 

canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 

accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
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PG2N- -  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS 
ELÈCTRICS, COL·LOCAT 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2N-EUHE,PG2N-EUHL. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- L'estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 

pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la 

què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

ENCASTAT: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

Recobriment de guix:  >= 1 cm 

SOBRE SOSTREMORT: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 

pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 

aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o 

expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els 

accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i 

característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a 

les especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 



 

 

www.s3e.cat                    647 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de 

les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de 

sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció 

mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 

els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i 

definitives en la resta de muntatges. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 

Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: 

requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 

previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i 

al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 

secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva 

posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 

canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 

accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2P- -  TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2P-6SZK,PG2P-6T08,PG2P-6T09. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o 

endollat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat com a canalització soterrada 

- Muntat superficialment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- Estesa, fixació i curvat 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els 

accessoris 

- Comprovació de la unitat d'obra 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les 

lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 

Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de 

reblir. 

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets 

aïllants. 

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la 

humitat. 

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que 

constitueixin un mateix sistema. 

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de 

protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 

El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides 

contra la corrosió i sòlidament subjectes. 

Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 

Distància entre registres:  <= 1500 cm 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 

aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o 

expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els 

accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i 

característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a 

les especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de 

les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 

Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: 

requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 

previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i 

al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 

secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva 

posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 

canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 

accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
PG33- -  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG33-E6E3,PG33-E6CV,PG33-E6CT,PG33-E6CR,PG33-E44Z,PG33-E450. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en 

tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de 

coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers 

vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE), UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de 

barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 

(PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers 

termoestables. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 

prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 

fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de 

l'aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 

després de la seva instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips 

i dels mecanismos elèctrics. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els 

materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 

aquest. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 

qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 

els mecanismes. 

No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
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Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins 

o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 

alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la 

fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del 

possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes 

han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han 

d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un 

edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament 

subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una 

distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es 

disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb 

el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment 

propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 

COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot 

l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a 

subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni 

el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha 

d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de 

treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar 

cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de 

fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en 

combinacions d'aquestes. 

COL·LOCAT EN TUBS: 

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 

0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es 

farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, 

resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes 

dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com 

de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la 

corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del 

conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li 

retorçaments ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable 

mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en 
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els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel 

cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 

l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els 

tensors que incorporen les peces de suport. 

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els 

extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no 

provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la 

tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció 

i en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa 

grans al conductor. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 

prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 

els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 

l'excés previst per a les connexions. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 

projecte 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 

connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, 

gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que 

hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG4C- -  INTERRUPTOR EN CÀRREGA MODULAR, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4C-BICL. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

L'interruptor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 

simple. 

Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o 

especificades per la DF 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 

punts de connexió. 

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 

l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar 

pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la 

derivació. 

Les connexions s'han de fer per pressió de vis. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions 

normals exigides en les normes. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  La mateixa que l'exigida al quadre 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent 

a les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es 

verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta 

connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les 

especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer 

les connexions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 

quadres elèctrics. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 60947-3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, 

seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 

s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la 

identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 

requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 

contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 

arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 

quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 

d'acord a l'especificat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 

I SUBQUADRES: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG6 -  MECANISMES 
 
PG6E- -  INTERRUPTORS I COMMUTADORS, COL·LOCATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG6E-76W5. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i 

els elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i 

marcs. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, 

portafusibles o reguladors d'intensitat: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 

D'INTENSITAT: 

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que 

hagin d'estar en tensió. 

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar 

connectats als borns de la base per pressió de cargols. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament 

al suport. 

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de 

mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de 

condicions. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat:  ± 2% 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 

D'INTENSITAT: 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas 

y análogas. Parte 1: Prescripciones generales. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG6 -  MECANISMES 
 
PG6O- -  PRESA DE CORRENT, COL·LOCADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG6O-77MZ. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i 

els elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i 

marcs. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o 

muntats superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, 

portafusibles o reguladors d'intensitat: 
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- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 

D'INTENSITAT: 

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que 

hagin d'estar en tensió. 

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar 

connectats als borns de la base per pressió de cargols. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament 

al suport. 

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de 

mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de 

condicions. 

L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat:  ± 2% 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 

D'INTENSITAT: 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas 

y análogas. Parte 1: Prescripciones generales. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG7 -  DISPOSITIUS ELECTRÒNICS 
 
PG70- -  INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, COL·LOCAT (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG70-HAWF. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aparell electrònic amb un sistema de detecció de presència que permet activar un 

interruptor. Pot tenir un complement amb un sistema de temporització del mecanisme 

d'interrupció. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que 

hagin d'estar en tensió. 

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar 

connectats als borns de la base per pressió de cargols. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament 

al suport. 

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de 

mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de 

condicions. 

Si l'aparell disposa d'un temporitzador, cal regular-lo d'acord amb les 

indicacions de la DT o les que indiqui la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte. 



 

 

www.s3e.cat                    659 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material, aquest es substituirà. En cas de defectes 

d'execució, es faran les correccions necessàries per tal d'esmenar-les. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHV -  GESTIÓ CENTRALITZADA D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHV1- -  REGULACIÓ ENLLUMENAT (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PHV1-HC13. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions 

d'enllumenat, muntats i connectats. 

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 

- Equips d'alimentació per a bus de dades de sistema de regulació. 

- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades 

- Regulador 

- Cables per a la transmissió i recepció de dades 

- Passarel·la per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres 

sistemes protocols 

- Pantalles LCD per al control de la instal·lació 

- Programari per al control centralitzat d'instal·lacions 

- Programari per a la programació del control centralitzat d'instal·lacions 
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Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

Equips d'alimentació: 

- Preparació i inspecció de la zona de treball. 

- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 

- Desembalatge i inspecció del material subministrat. 

- Col.locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l'armari amb carril DIN 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Connexió a la xarxa de regulació. 

- Posada en funcionament i proves de servei. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. 

i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 

- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, 

garanties, declaracions de conformitat i altre documentació subministrada amb el 

equip. 

Interfícies i regulador: 

- Preparació i inspecció de la zona de treball. 

- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 

- Desembalatge i inspecció del material subministrat. 

- Col·locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació, d'acord amb el sistema 

previst. 

- Connexió a la xarxa i/o alimentació corresponent. 

- Posada en funcionament i proves de servei. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. 

i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 

- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, 

garanties, declaracions de conformitat i altre documentació subministrada amb el 

equip. 

Cables per a la transmissió i recepció de dades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra 

- Estesa de cables i tubs. 

- Execució de les connexions 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 

- Prova de servei 

Adaptadors per a connexió del bus de dades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas 

- Fixació dels elements mitjançant carril DIN a l'envoltant 

- Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas 

- Connexió al circuit de control, si és el cas 

- Connexió amb l'actuador, si és el cas 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 

- Prova de Server 

Pantalla de control: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Connexió al circuit de control 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc. 

Programari: 

- Instal·lació del programari en el ordinador 

- Retirada de l'obra dels embalatges, etc. 

- Prova de servei 

Programació del controlador i programari per a supervisió de la gestió 

d'instal·lacions. 

- Projecte de la programació 

- Instal·lació de la programació al programari o al controlador 

- Prova de servei 

- Confecció i lliurament de la documentació i manuals de la programació realitzada 

CONDICIONS GENERALS: 

Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de 

muntatge, utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de 

conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o 

altres normatives d'aplicació. 

El material abans de la seva col.locació ha d'estar aprovat per la DF. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
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la DF. 

Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del 

projecte. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest. 

Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin 

dintre dels límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK. 

Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i 

d'acord amb les instruccions d'instal·lació de la DT del fabricant o de la DT del 

projecte. 

Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les 

del circuit d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas 

d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 

La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient 

per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. 

S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació 

especificades a la DT del fabricant. 

Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic. 

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 

Les connexions han d'estar fetes. 

Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip. 

Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei 

prevista en la DT del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant 

i els resultats obtinguts han de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, 

els indicats per la DF. 

INTERFÍCIES: 

La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del 

que es volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant. 

CABLES: 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 

S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del 

fabricant del cable. 

Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals 

o safates) exclusius per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació i 

separats físicament del cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre 

cable conductor aliè a la instal·lació. 

La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle 

circumscrit al feix dels conductors. 

PROGRAMARI: 

El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser 

compatible amb el sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador. 

PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR: 

Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la 

programació han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi 

prèviament el projecte de programació del controlador i del programa de 

supervisió. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de 

l'envoltant on s'instal·la, que ha de ser aprovat per la DF. 

L'element on s'instal·la ha de complir amb les especificacions del seu plec de 

condicions o la indicada per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT 

del projecte. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per 

comprovar que no tenen desperfectes. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a 

les especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements 

que formin part del sistema. 

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 

S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells 
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concorden amb els especificats a la DT. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els 

elements ni variar les condicions del element subministrat. 

Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per 

personal especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT 

del projecte. 

Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament 

previstes en la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves 

s'han de lliurar a la DF. 

Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició 

d'aquests per a la correcta gestió de residus. 

Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar 

malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant 

o de la DT del projecte. 

PROGRAMARI: 

Abans de començar la instal·lació l'ordinador ha de tenir accés a la xarxa 

elèctrica, a la xarxa de dades i a tots els elements que formen part del sistema. 

La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha 

de seguir la seqüència d'instal·lació proposada pel fabricant. 

PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR: 

Les tasques de programació han d'estar fetes per personal especialitzat i han de 

ser inaccessibles a la resta de personal. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

EQUIP D'ALIMENTACIÓ, REGULADOR, PROGRAMACIÓ O INTERFÍCIES: 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

CABLES: 

m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT. 

PASSAREL·LA, PANTALLA O PROGRAMARI: 

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la 

DT. 

No inclou les ajudes del ram de paleta necessaris que s'han de valorar en partida 

d'obra apart. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHW -  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 
 
PHW8- -  RETENIDOR ELECTROMAGNÈTIC PER A PORTES DE FULLES BATENTS, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents, col·locats amb 

fixacions mecàniques 

S'han considerat els tipus d'elements següents: 

- Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual 

- Retenidors per a col·locació mural o col·locació sobre el paviment 

La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la posició 

- Col·locació del retenidor i de la placa ferromagnètica en la seva posició 
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definitiva 

- Execució de totes les connexions 

- Comprovació de la partida d'obra 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 

La prova de funcionament ha d'estar feta. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
PJ6 -  EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES 
 
PJ61- -  DESCALCIFICADOR, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ61-D6GU. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació de dispositiu descalcificador muntat sobre bancada. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Compactes 

- Dúplex 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

Compactes: 

- Col·locació de l'aparell a la seva posició 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

Dúplex: 

- Col·locació de l'aparell a la seva posició 

- Connexió dels accessoris i del dipòsit de sal 

- Connexió a la xarxa d'aigua 
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- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que 

es pugui instal·lar i manipular. 

Les connexions a la xarxa d'aigua han de ser per rosca. 

Les unions han de ser completament estanques. 

Les connexions a la xarxa elèctrica han de ser segons R.E.B.T. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
PJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
PJMA- -  MANÒMETRE, COL·LOCAT (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJMA-HAH3. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Manòmetres d'esfera instal·lats roscats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'anar connectat a la xarxa. 

La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del 

manòmetre i indicada de manera visible. 

Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que 

quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte. 

El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i 

fer la seva substitució amb l'equip funcionant. 

La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema 

de la instal·lació. 

Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors 

per ell mesurats. 
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. 

En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de 

mostres. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Proves finals globals a tota la instal·lació: 

     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament 

dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, 

climatitzadors, fan-coils, etc. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
PM11- -  CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS, COL·LOCADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PM11-383V. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Fixació al parament 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni 

el circuit a la partida d'obra) 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar 

amb facilitat. 

Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la 

zona. 

Alçària des del paviment:  1200 mm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

- Horitzontalitat:  ± 3 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte. 

Les connexions s'han de fer amb els estris adequats. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 

d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi 

a l'obra. 

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la 

instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de 

protecció. 

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons 

especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat: 

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de 

verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència): 

     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 

     - Activació de sirenes a la zona/sector 

     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si 

existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de 

climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en 

escales d'evacuació (si està previst). 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el 
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funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de 

detecció. 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
PM15- -  DETECTOR D'INCENDIS, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PM15-4ICQ. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, 

muntats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis 

convencionals 

- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis 

analògiques 

- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície 

- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra) 

- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el 

circuit a la partida d'obra) 

- Acoblament del cos a la base, si és el cas 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superfície. 

El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. 

DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS: 

El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha 

de protegir. 

Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 

24 V. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
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S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte. 

Les connexions s'han de fer amb els estris adequats. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, 

d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 

d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi 

a l'obra. 

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la 

instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de 

protecció. 

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons 

especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat: 

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de 

verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència): 

     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 

     - Activació de sirenes a la zona/sector 

     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si 

existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de 

climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en 

escales d'evacuació (si està previst). 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el 

funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de 

detecció. 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
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PM17- -  POLSADOR D'ALARMA, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PM17-386S. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o 

encastats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació al parament 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni 

el circuit a la partida d'obra) 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 

S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 

Alçària des del paviment:  1500 mm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, 

d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 

d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi 

a l'obra. 

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la 

instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de 

protecció. 

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons 

especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat: 

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de 

verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència): 

     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 
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     - Activació de sirenes a la zona/sector 

     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si 

existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de 

climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en 

escales d'evacuació (si està previst). 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el 

funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de 

detecció. 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
PM18- -  SIRENA, COL·LOCADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PM18-385Z,PM18-385P,PM18-385V. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes 

electromecàniques muntades a l'interior. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació al parament 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni 

el circuit a la partida d'obra) 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 

Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació. 

Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la 

pluja. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 

d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi 

a l'obra. 

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la 

instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de 

protecció. 

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons 

especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat: 

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de 

verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència): 

     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 

     - Activació de sirenes a la zona/sector 

     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si 

existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de 

climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en 

escales d'evacuació (si està previst). 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el 

funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de 

detecció. 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PM2 -  INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
 
PM20- -  BOCA D'INCENDIS, COL·LOCADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PM20-DG50. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la 

paret. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació de l'armari a la paret. 

- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
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- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas 

d'incendi". 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 

La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. 

L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. 

Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a 

aquests elements. 

El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. 

Alçària del centre de l'armari al paviment:  1500 mm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, 

d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 

d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d'incendi 

- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat: 

- Separació màxima entre BIE (50 m) 

- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m 

- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra 

- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m. 

- Verificació d'elements BIE: 

     - Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua): 

     - Vàlvula (obertura/tancament) 

     - Manòmetre (lectura, contractar-lo) 

     - Subjecció i senyalització 

     - Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m 

- Prova d'estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la 

pressió de servei + 3,5 kg/cm2  amb un mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 

hores. 

- Senyalització de les BIES 

- Comprovació grups de pressió: 

     - Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis 

     - Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora 

     - Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup 

     - Verificar les condicions de funcionament 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Prova de funcionament. S'han de posar en funcionament les 2 BIES més 

desfavorables hidràulicament i s'ha d'assegurar una pressió a punta de llança 

mínima de 2 bar i un cabal d'1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una 

hora. S'ha de verificar que la xarxa de canonades i el proveïment d'aigua permeten 

aquestes condicions de funcionament. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s'han de fer, a les 2 

BIES, situades més desfavorablement des del punt de vista hidràulic. 

En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de 

mostres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PM3 -  EXTINTORS 
 
PM32- -  EXTINTOR, COL·LOCAT (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PM32-H88H,PM32-DZ48. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb armari muntat superficialment 

- Amb suport a la paret 

- Sobre rodes 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locat dins d'armari i muntat superficialment: 

- Fixació de l'armari al parament. 

- Co.locació de l'extintor dins de l'armari. 

Col·locat amb suport a la paret: 

- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport. 

Col·locat sobre rodes: 

- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i 

accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 50 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 

COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 

COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 

L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el 

paviment. 

COL·LOCAT SOBRE RODES: 

L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i 

segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, 

d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 

d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils 

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del 

projecte, verificar: 

     - Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 

     - Situació a les zones amb més risc d'incendis 

     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

     - Senyalització dels extintors 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. 

S'ha de procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc 

més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales 

de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PMS -  SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
PMS0- -  RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ, COL·LOCATS 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en 

la seva posició definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament 

vertical. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Replanteig 

- Neteja superficial del parament 

- Fixació de l'element 

- Neteja 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la 

DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats 

tots els visos previstos per la seva fixació. 

La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior 

horitzontal. 

El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 

No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 

En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per 

fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de 

evacuación. 

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
PN38- -  VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PN38-EBYZ,PN38-EC2I,PN38-EBYX,PN38-EBYG,PN38-EBYT,PN38-EBYN,PN38-EC2M,PN38-EC2C. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vàlvules manuals roscades 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Vàlvules de bola per a col·locar roscades: 

- Neteja de rosques i d'interior de tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 
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- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques 

de manteniment de les diferents parts. 

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser 

estanques a la pressió de treball. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per 

sobre del pla horitzontal. 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui 

girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de 

coincidir amb el centre del pericó. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 

pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions 

del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents 

peces. 

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin 

cops. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació 

que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes 

per realitzar la unió. 

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua 

perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per 

l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de 

dissolvent. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 

depuració bacteriològic després de rentar-la. 

VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes 

d'estanquitat adequades. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les 

rosques d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 

treure en el moment d'executar les unions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN7 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
PN72- -  VÀLVULA DE REGULACIÓ DE TRES VIES MUNTADA (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PN72-H7VQ,PN72-H7VN,PN72-H7V3,PN72-H7VO. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de regulació de multivies motoritzades, muntades roscades entre tubs. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vàlvula de tres vies 

- Vàlvula de quatre vies 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament 

- Connexió del motor a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa 

elèctrica o pneumàtica. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques 

de manteniment de les diferents parts. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes 

d'estanquitat adequades. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les 

rosques d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 

treure en el moment d'executar les unions. 

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i 

aprovada per la DF. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
PN85- -  VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, MUNTADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PN85-4IN8,PN85-4INF,PN85-4IN6. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 

CONDICIONS GENERALS: 

La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui 

horitzontal o cap amunt. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 

Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES EN PERICÓ: 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 

pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui 

girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes 

d'estanquitat adequades. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les 

rosques d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 

treure en el moment d'executar les unions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PNE -  FILTRES 
 
PNE2- -  FILTRE COLADOR PER A MUNTAR ROSCAT, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PNE2-7676,PNE2-7667,PNE2-767W. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i fixació de la peça a la canonada 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema 

de la instal·lació. 

Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 

La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per 

permetre'n el desmuntatge i manteniment. 

Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre. 

Les unions han de ser estanques. 

El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca 

gravada al cos. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest. 

Ha de quedar feta la prova de la instal·lació. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques. 

El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a 

les especificades al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PNF -  VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS D'ACS 
 
PNF0- -  VÀLVULA D'OMPLIMENT AUTOMÀTICA MUNTADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PNF0-8G4T,PNF0-3NED,PNF0-8G4S. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades amb planxa d'alumini. 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 

situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.) 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 

accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams 

rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 

CONDICIONS GENERALS: 

El recobriment serà continu a tot el llarg de la canonada no deixant en cap punt 

al descobert l'aïllament tèrmic. 

Per al recobriment dels accessoris de la canonada, com ara colzes, brides o 

vàlvules, s'utilitzaran únicament les peces especials adequades, colzes de planxa 

d'alumini i cobertes de vàlvules o brides. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es recobriran primer els trams de canonades i posteriorment es col·locaran les 

cobertes de brides i vàlvules que abraçaran els extrems dels recobriments 

adjacents. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PNF -  VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS D'ACS 
 
PNF1- -  VÀLVULA PER A BUIDAT D'INSTAL·LACIONS, COL·LOCADA (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PNF1-H9KE. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules per al buidat d'instal·lacions amb connexió roscada. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Preparació del tub que ha de rebre la vàlvula, amb estopa, pasta i cintes o junt 

elastomèric 

- Roscat de la vàlvula al tub 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació 

espacial, com a la posició dins de l'esquema. 

Ha de ser estanca a la pressió i temperatura de treball. 

Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini 

i estopa, pastes o cinta. 

Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó 

roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de coure. 

Un cop col·locada al seu emplaçament definitiu ha de ser possible l'accionament de 

la vàlvula. 

La connexió entre la vàlvula de buidat i la xarxa de desguàs ha d'estar feta de 

manera que resulti visible el pas d'aigua. 

La vàlvula s'ha de protegir adequadament per tal d'evitar maniobres accidentals. 

El seu eix principal ha de ser vertical. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la DF. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 

les especificades al projecte. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

* Orden de 16 de mayo de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ICR/1975: Instalaciones de climatización. Radiación. 

* Orden de 26 de septiembre de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 
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la Edificación. NTE-IFC/1973: Instalaciones de fontanería. Agua caliente. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PNF -  VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS D'ACS 
 
PNF2- -  VÀLVULA DE REGULACIÓ TERMOSTÀTICA PER A ACS, COL·LOCADA (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PNF2-H9QP,PNF2-H9QJ. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de regulació termostàtica per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

Les parts de la vàlvula que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 

La distància entre la vàlvula i els elements que l'envolten ha de ser suficient 

per permetre'n el desmuntatge i manteniment. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements fixes de la instal·lació i la 

vàlvula. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a 

les especificades al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PNG -  VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
PNG0- -  ELECTROVÀLVULA DE TALL PER A INSTAL·LACIONS DE GAS, COL·LOCADA (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PNG0-H9KV. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Electrovàlvules de tall per a gas, col·locades. 

S'han considerat els tipus de vàlvules següents: 

- Vàlvules muntades roscades 

- Vàlvules muntades embridades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En les vàlvules roscades: 

- Preparació i comprovació dels extrems dels tubs i de les vàlvules 

- Neteja de rosques i del interiors dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa de gas 

- Connexió amb la xarxa elèctrica 

- Prova d'estanquitat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

En les vàlvules embridades: 

- Comprovació de les brides dels tubs i les vàlvules 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa de gas 

- Connexió amb la xarxa elèctrica 

- Prova d'estanquitat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

El seu muntatge ha d'estar fet d'acord amb les instruccions de la DT del 

fabricant, els reglaments vigents i les normes pròpies de les companyies 

subministradores. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest. 

Ha d'estar situada en un emplaçament que permeti la plena accessibilitat de totes 

les seves parts, atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats 

per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant. 

Les parts mòbils de la vàlvula s'han de poder moure lliurement sense entrar en 

contacte amb elements de l'obra o la pròpia instal·lació. 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per 

sobre del pla horitzontal. 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui 

girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser 

estanques a la pressió de treball. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica. La connexió elèctrica ha 

d'estar feta a dintre de la caixa de connexions de la vàlvula. Els conductors de 

fase, neutre i protecció han de connectar-se als borns corresponents. 

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la 

maniobra del volant amb la mà. 
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No s'han de transmetre esforços entre les tuberies i la vàlvula. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les 

especificades al projecte. 

Les connexions a les xarxes de servei es faran un cop tallat els corresponents 

subministraments. 

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per 

eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar 

preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues 

parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una 

estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 

En les unions embridades, els cargols de la brida s'han de prémer de manera 

alternada, per tal de que la pressió sobre el junt sigui el més uniforme possible. 

En les unions roscades, l'enroscada s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 

treure en el moment d'executar les unions. 

La brida s'ha de prémer de manera que la pressió sobre el junt sigui uniforme. 

Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 

de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias ICG01 a 11. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PQ -  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQN -  ESCALES PREFABRICADES 
 
PQN2- -  ESCALES PREFABRICADES RECTES (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQN2-HCLA. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Escales metàl·liques prefabricades de trams rectes. 

S'han considerat els següents tipus d'escales: 

- Escales de gat amb pates encastats a l'obra amb morter de ciment 

- Escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de 

planxa d'acer 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En les escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de 
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planxa d'acer: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

En les escales de gat 

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col·locació dels graons amb morter 

ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA 

D'ACER: 

Ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 

aprovades per la DF. 

Ha de quedar correctament aplomada i anivellada. 

La disposició dels diferents elements de l'escala, les seves dimensions, tipus 

d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir 

la seva posició a l'obra. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, 

excepte si està galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o 

irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a 

l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària de l'element: 

     - D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm 

     - D'1 a 3 m:  ± 3 mm 

     - De 3 a 6 m:  ± 4 mm 

     - Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt 

estructural):  <= 15 mm 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 

procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a 

les del material base. 

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una 

llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 

La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures 

continues de penetració complerta. 

ESCALES DE GAT AMB PATES ENCASTATS A L'OBRA AMB MORTER DE CIMENT: 

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret que l'hi dóna 

suport. 

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats 

amb morter. 

Llargària d'encastament:  >= 10 cm 

Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 

Distància vertical entre la trapa o finestra i l'últim graó:  25 cm 

Distància vertical entre el primer graó i el paviment:  50 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les 

condicions exigides pel material. 

ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA 

D'ACER: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que 

han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de 

l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i 
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reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser 

corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 

estructural, la peça ha de ser substituïda. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges 

utilitzats. 

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la 

posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició 

definitiva. 

Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a 

les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les 

barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. 

Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de 

protecció de pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de 

complir les condicions fixades a la seva partida d'obra. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però 

sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està 

prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja 

i de la neu. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar 

són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui 

afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de 

soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar 

l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 

L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els 

requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària mesurada en el sentit del recorregut de l'escala, executat segons 

les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 

y reglas para edificación. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PSS -  SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
PSS0- -  RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ, COL·LOCATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PSS0-6Z1O,PSS0-6Z1V,PSS0-6Z1S. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en 

la seva posició definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament 

vertical. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Neteja superficial del parament 

- Fixació de l'element 

- Neteja 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la 

DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats 

tots els visos previstos per la seva fixació. 

La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior 

horitzontal. 

El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 

No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 

En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per 

fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de 

evacuación. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21C -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21CPA01,K21CPA02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 

col·locació d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació 

mecànica.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Operacions de preparació 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa 

i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que 

indica la DT, descàrrega i classificació  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre 

lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 

disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 

aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a 

desmuntar, com ara grues, cistelles, etc. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta 

d'un element elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de 

quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva 

amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin 

puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a 

la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 



 

 

www.s3e.cat                    689 

desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues 

en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 

procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i 

per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a 

l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un 

pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.  

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de 

ser retirats abans de començar les operacions de demolició.  

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció 

individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.  

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, 

s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb 

l'establert a l'UNE 88411.  

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar 

clarament delimitades i senyalitzades.  

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de 

treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de 

fibres d'amiant a l'ambient.  

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 

i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O 

VENTILACIÓ:  

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si 

es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.  

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:  

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.  

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:  

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto.  

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y 

mecanizado en obra.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P -  TIPOLOGIA P 
 
PS -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PS3 -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
PS3E -  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PS3E6300,PS3E4900,PS3E4901,PS3E5100,PS3E5101,PS3E5200,PS3E5201,PS3E5300,PS3E5301,PS3E54
00,PS3E5401,PS3E5500,PS3E5501,PS3E6000,PS3E6001,PS3E7000,PS3E7001,PS3E8000,PS3E8001,PS3E
9000,PS3E9001,PS3E1100,PS3E1101,PS3E1200,PS3E1201,PS3E1300,PS3E1301,PS3E1400,PS3E1401,PS
3E1500,PS3E1501,PS3E1600,PS3E1601,PS3E1700,PS3E1800,PS3E1801,PS3E1900,PS3E1901,PS3E2100,
PS3E2101,PS3E2200,PS3E2201,PS3E4200,PS3E4201,PS3E2300,PS3E2301,PS3E2400,PS3E2401,PS3E25
00,PS3E2501,PS3E2600,PS3E2601,PS3E2700,PS3E2701,PS3E2800,PS3E2801,PS3E2900,PS3E2901,PS3E
3100,PS3E3101,PS3E3200,PS3E3201,PS3E3300,PS3E3301,PS3E3400,PS3E3401,PS3E3500,PS3E3501,PS
3E3600,PS3E3601,PS3E3700,PS3E3701,PS3E3800,PS3E3801,PS3E3900,PS3E3901,PS3E4100,PS3E41011
,PS3E7100,PS3E59000,PS3E5901,PS3E1000,PS3E1001,PS3E2000,PS3E2001,PS3E4000,PS3E4001,PS3E5
000,PS3E6100,PS3E6101,PS3E6200,PS3E6201,PS3E6500,PS3E4300,PS3E4301,PS3E4400,PS3E4401,PS3
E4500,PS3E4501,PS3E4600,PS3E4601,PS3E4700,PS3E4701,PS3E54000,PS3E4800,PS3E4801,PS3E6400,
PS3E6600,PS3E6700,PS3E6800,PS3E6900. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Fixades al bastiment  

- Recolzades sobre el bastidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Reixetes fixades al bastiment:  

- Col·locació del bastiment de muntatge 

- Fixació de la reixeta al bastiment  

Reixetes recolzades sobre bastiment:  

- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Ha de quedar plana sobre l'allotjament.  

La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de 

muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió.  

La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu 

allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.  

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del 

conducte.  

Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de 

brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del 

terra.  

Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària 

superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia 

mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
E7DZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7DZI137. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i execució d'elements diversos per a complementar l'aïllament contra 

el foc.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Col·locació de tela metàl·lica mitjançant fixacions mecàniques, per a la 

formació de base de capa de morter aïllant.  

- Segellat amb escuma  

- Aplicació de resines termoplàstiques  

- Col·locació de llana de roca  

- Col·locació de morter ignífug  

- Col·locació de coixinets intumescents  

- Col·locació d'abraçadores  

- Col·locació de passamurs  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locació de tela metàl·lica:  

- Estesa de la tela sobre la superfície a cobrir 

- Fixació de la tela sobre l'element  

Segellat amb escuma:  

- Preparació del junt  

- Reblert del junt amb escuma  

Aplicació de resines termoplàstiques:  

- Neteja i preparació de la superfície a protegir  

- Aplicació de la resina  

Col·locació de llana de roca:  

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació de la superfície a protegir 

- Col·locació del pannell de llana de roca 

- Recobriment del pannell amb resina termoplàstica 

- Segellat de junts  

Col·locació de morter ignífug:  

- Neteja i preparació del suport 

- Estesa del material  

Col·locació de saquets intumescents:  

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació dels saquets intumescents  

Col·locació d'abraçadores:  

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'abraçadora  

Col·locació de passamur:  

- Fixació d'una de les plaques segellants al passamur  

- ol·locació del passamurs 

- ixació de l'altra placa segellant  

COL·LOCACIÓ DE TELA METÀL·LICA:  

La tela metàl·lica ha de quedar unida al suport per mitjà de fixacions 

metàl·liques i ha de cobrir tota la superfície prevista.  

Un cop col·locada, no s'han de formar bosses.  

El nombre i la distància entre les fixacions ha de ser el que determini la DF.  

APLICACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  

La resina ha de ser contínua i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:  

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.  
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Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

Els cables i les safates que travessen l'aïllament han de cobrir-se amb una capa 

de resina termoplàstica.  

Les esquerdes i obertures s'han de reblir amb llana mineral i cobrir amb resina 

termoplàstica.  

La superfície exterior del panell ha de cobrir-se amb una capa de resina 

termoplàstica.  

- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre la placa:  1 mm  

- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre els cables:  1 a 3 mm  

- Llargària de recobriment de resina a cada costat del panell:  250 mm  

COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG:  

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes.  

La superfície ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos.  

El pas de cables i conduccions a través del mur aïllat ha de quedar perfectament 

segellat amb el morter ignífug.  

COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS:  

Els saquets han de quedar ben pressionats entre ells.  

Han de col·locar-se amb la dimensió més llarga en el sentit de les instal·lacions.  

SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:  

L'abraçadora ha de quedar sòlidament fixada al suport i ha d'ajustar-se 

completament al tub.  

SEGELLAT AMB ESCUMA:  

Ha de ser continu i omplir el junt en la fondària prevista.  

COL.LOCACIÓ DE PASSAMURS  

Els passamurs s'encaixaran de tal manera que els seus extrems sobresurtin la 

mateixa distància a cada costat de la paret o del terra.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

COL·LOCACIÓ DE TELA METÀL·LICA:  

La tela s'ha de fixar quan el suport hagi assolit prou resistència.  

SEGELLAT AMB ESCUMA:  

El suport ha de mullar-se prèviament a l'aplicació de l'escuma.  

El junt o el forat ha de reblir-se en un 40%. Passada una hora es pot tornar a 

segellar.  

- Temperatura d'ús:  1 a 35º C  

- Amplària del junt:  de 10 a 40 mm  

- Profunditat d'injecció del junt:  7 a 15 cm  

- Dimensions màximes del forat:  100x50 mm  

- Nombre màxim de cables per forat:  3 cables  

APLICACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  

El suport ha de ser net i lliure de greix.  

La resina termoplàstica s'ha d'aplicar amb brotxa, corró o per ruixament i 

posteriorment s'ha de distribuir amb espàtula. També es pot aplicar amb equip de 

pintura de dipòsit a pressió.  

COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:  

El suport ha de ser net.  

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions 

que el puguin alterar.  

COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG:  

Per al seu muntatge es disposarà un encofrat adequat.  

Si està previst el posterior pas dels cables, s'utilitzaran falques que deixaran 

preparat l'espai per on passarà el cable.  

COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS:  

Quan s'utilitzin per segellar buits de sostres, ha d'utilitzar-se un sistema de 

suport temporal, com malles, per tal de mantenir els saquets en la seva posició.  

SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:  

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

COL.LOCACIÓ DE PASSAMURS  

Es podrà instal·lar tant en posició horitzontal (parets) com vertical (terra). 

La instal·lació del passamurs pot ser prèvia a la instal·lació dels cables.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TELA METÀL·LICA, LLANA DE ROCA, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, SEGELLAT DE BUITS, MORTER 
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IGNÍFUG O SAQUETS INTUMESCENTS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

SEGELLAT DE JUNTS:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:  

Unitat d'abraçadora realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la 

DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
EEKS -  SILENCIADORS RECTANGULARS DE CEL·LES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEKS397E,EEKSPP01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Silenciadors per a instal·lacions de ventilació, col·locats.  

S'han considerat els següents tipus d'elements:  

- Silenciadors rectangulars de cel·les 

- Silenciadors cilíndrics  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Silenciadors muntats als extrems de conductes o màquines 

- Silenciadors fixats a elements de la construcció, per a sales de màquines o 

sales tècniques  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Desembalatge i inspecció del material subministrat 

- Replanteig de la unitat d'obra d'acord amb la DT del projecte i la DT del 

fabricant 

- Col·locació del silenciador en la seva posició definitiva 

- Comprovació de la partida d'obra executada 

- Retirada de l'obra dels embalatges, restes  de materials, etc i disposició 

d'aquests per a la correcta gestió de residus.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest.  

SILENCIADORS MUNTATS A L'EXTREM DE CONDUCTES O MÀQUINES:  

El silenciador ha d'anar fixat al conducte, als aparells o als accessoris de la 

conducció, al llarg de tot el perímetre.  

La unió del silenciador ha de ser estanca al llarg de tot el perímetre.  

SILENCIADORS FIXATS A ELEMENTS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

El junt entre el silenciador i l'obra ha de ser estanc.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de 

ser aprovat per la DF 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
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La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les 

especificades al projecte. 

Un cop col·locat es procedirà a la retirada de l'obra, de tots els materials 

sobrants, com ara embalatges, retalls de junts, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, 

CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV4 -  CABLEJAT D'INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEV4Z210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, 

muntats i connectats.  

S'han considerat els següents tipus d'elements:  

- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control  

- Cables per a la transmissió i recepció de dades  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra 

- Estesa de cables i tubs 

- Execució de les connexions 

- Retirada de l'obra del embalatges, retalls de cables, etc. 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF.  

Els elements han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  

Ha d'estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF.  

CABLES DE DADES:  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  

S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del 

fabricant del cable.  

Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals 

o safates) exclusius per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació i 

separats físicament del cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre 

cable conductor aliè a la instal·lació.  

La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle 

circumscrit al feix dels conductors.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els 

corresponents subministraments.  

Un cop instal·lats els elements, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:  

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la 

DT.  

CABLES DE DADES:  

m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21E -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21ES302,K21EPA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 

col·locació d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació 

mecànica.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Operacions de preparació 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa 

i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que 

indica la DT, descàrrega i classificació  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre 

lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 

disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 

aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a 

desmuntar, com ara grues, cistelles, etc. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta 

d'un element elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de 

quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva 

amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin 

puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a 

la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 

desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues 

en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 

procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i 

per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a 

l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un 

pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.  

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de 

ser retirats abans de començar les operacions de demolició.  

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció 

individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.  

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, 

s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb 

l'establert a l'UNE 88411.  

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar 

clarament delimitades i senyalitzades.  

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de 

treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de 

fibres d'amiant a l'ambient.  

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 

i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O 

VENTILACIÓ:  

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si 

es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.  

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:  

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.  

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:  

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto.  

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y 

mecanizado en obra.  

 
  

__________________________________________________________________
__________ 
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1. Generalitats   
 
L'objecte del present document és la valoració econòmica de les actuacions necessàries per 
tal de renovar les instal·lacions existents a l’edifici corresponent a la piscina municipal de 
Salou. L’esmentada reforma i adequació dels les diferents instal·lacions ha estat motivada 
pel grau d’envelliment que presenten degut a la falta de manteniment i, al mateix temps, 
per aplicar-hi una sèrie de millores que disminueixin el consum energètic i optimitzin el 
disseny i funcionament les instal·lacions. 
 
En aquest apartat es valora econòmicament de forma específica cada element necessari i 
actuació a realitzar per tal de dur a terme la renovació del sistema de climatització, ACS i 
calefacció de la piscina municipal de Salou, inclosos preus auxiliars i imprevistos d’obra. 
 
Dins d’aquest mateix document, es farà una valoració econòmica aproximada de les 
modificacions necessàries per a obtenir la llicencia d’activitats del recinte de la piscina. Cal 
però tenir en consideració que degut a l’estat actual de les instal·lacions, del temps 
d’execució i per desconeixença del personal de les brigades municipals, hi ha hagut 
instal·lacions que no s’han pogut estudiar en profunditat i que, per tant, no s’han pogut 
valorar de forma precisa. 
 
 



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

AMIDAMENTS Data: 18/07/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 00  GENERAL
Título 3 01  CONDICIONS

1 PACCONDG pa 1.- CONSIDERACIONS PREVIES

-En el present projecte, es consideren i, en conseqüència, estan inclosos la totalitat de treballs,
subministraments,
costos i despeses corresponents a aconseguir la part d'obra completament finalitzada. A aquest respecte, entre
d'altres, destaquem expressament el control de qualitat, les homologacions oficials i la legalització davant els
organismes competents.
-En el present projecte es consideren i, en conseqüència, estan inclosos, la totalitat de treballs,
subministraments i
costos auxiliars per al muntatge, evacuació de residus i neteja final d'obra.
- Quedarà inclòs a totes les partides adjudicades la neteja d'obra de les zones de treball, deixant l'obra neta
cada
divendres, per a revisió de la DF, amb la gestió de residus corresponent fins l'abocador autoritzat. La ubicació
dels
contenidors d'obra s'haurà d'aprovar prèviament per la DF. Es sol·licitarà el codi generador de residus.
- Es responsabilitat de l'empresa adjudicatària del present projecte:
.L'expressa acceptació, prèvia a la formalització del contracte, de les prestacions indicades al respecte així com
la
seva quantificació econòmica.
.Subministrament d'informació definitòria de les característiques dels treballs requerits.
.Coordinació dels treballs i control d'aquests.
.La planificació i coordinació inicial, pactada amb l'empresa adjudicatària de les instal·lacions.
-Es sol·licita expressament una especial atenció i minuciós anàlisi sobre els subministraments, característiques i
treballs indicats en tots i cada un dels documents, apartats i posicions que constitueixen el present projecte.

2.- CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES

L'execució de la totalitat de l'obra, haurà de planificar-se conjuntament amb el planning de l'execució de les
instal·lacions.
-Acompliment normatiu i legal.
Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d'ajustar-se a les normes oficials d'àmbit nacional o local
d'obligat compliment, tenint, particularment en compte els següents reglaments, normatives i recomanacions:
.Codi Tècnic de l'Edificació.
- La valoració es realitzarà segons amidament teòric de projecte, així com les certificacions posteriors. En cap
cas
s'acceptarà amidament segons albarans d'obra.
- Si durant l'execució apareixen noves feines a fer, es farà de la següent manera:
.Preu contradictori nº....: URBANITZACIÓ / EDIFICACIÓ (segons indicacions de la DF)
.No s'acceptaran preus contradictoris on no estigui l'amidament detallat i el preu unitari.
.Els preus unitaris seran segons ITEC incloent despeses generals i benefici industrial.
.Si al detall de les noves feines apareixen partides ja valorades al pressupost inicial acceptat, es mantindrà el
preu
unitari d'aquesta oferta acceptada, indistintament de la quantitat de l'amidament.
.Els preus contradictoris que es detallin segons material i mà d'obra, es realitzaran de la següent manera:
- Mà d'obra d'oficial de primera: preu ITEC segons voum d'obra contractat
- Mà d'obra ajudant/peó: preu ITEC segons volum d'obra contractat
- Material: preu unitari per material

3.- COMPLEMENTS, PROVES I POSTA EN MARXA

En la configuració i valoració de la present obra s'inclou igualment:
-Transports, descàrrega de material fins al tall de treball, assegurances i embalatges.
-Treballs, mitjans i subministres per al moviment horitzontal i vertical necessari per situar els equips i elements
al seu
emplaçament definitiu.
-Protecció dels equips i elements contra deterioraments de qualsevol tipus fins a la recepció definitiva.
-Subministrament de documentació tècnica, acreditacions, homologacions i certificats d'idoneïtat d’ús i de proves
realitzades, legalitzacions pertinents,  manuals i garanties.

L’Industrial adjudicat de les instal·lacions es veurà obligat al compliment del seu planning parcial aprovat per la
DF i penalitzat segons contracte si endarereix les activitats posteriors.

EUR



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

AMIDAMENTS Data: 18/07/22 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 00  GENERAL
Título 3 02  IMPREVISTOS

1 EY00PAIM Pa Partida alçada d'imprevistos a justificar en obra.

NOTA: Caldrà justificar cada actuació, partida o material davant la D.F. per a la seva aprovació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 01  SANEJAMENT

1 4G41ZZ03 u Subministrament i col·locació de Subquadre de protecció i control de l'equip de bombeig (SQB) format per
armari plàstic marca SCHNEIDER ELECTRIC serie PRISMA PLUS SISTEMA G, protecció IP-30 amb porta
cega. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als
esquemes unifilars i càlculs elèctrics de projecte. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, borns,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rotulació, identificadors per a cada element i material de
muntatge.

NOTA:

Es sobredimensionarà l'envolvent de tal manera que permeti una amplicació de l'ordre del 30%.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 K21SPA02 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge i arrencada dels elements de la instal·lació de sanejament
existents (canonades, suports, etc) a eliminar amb mitjans manuals segons plànols de projecte. S'inclou neteja,
càrrega a camió, transport del residu fins a l'abocador més proper, i taxes per a la gestió del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PNN1-CNJR u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada de 2'' de diàmetre nominal, rotor tipus
monocanal amb un pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de
0.5 a 0.75 kW a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada en pericó de canalització
soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PD1A-F11J m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 02  FONTANERIA I ACS
Título 3 01  DISTRIBUCIÓ GENERAL

1 PFC0-4I10 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 PFC0-4I0X m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 88,000

3 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

4 PFQ0-3KF4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

5 PFQ0-3KF2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

AMIDAMENT DIRECTE 88,000

6 PFQ0-3KF1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

7 PNE2-7667 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PN38-EBYZ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 PN38-EBYT u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 PN38-EBYN u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 25 bar de
PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 PN85-4IN6 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
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Capítulo 02  FONTANERIA I ACS
Título 3 02  SALA DE CALDERES
Título 4 01  EQUIPS

1 ENL1Z6B1 u Bomba circuladora de rotor humit amb variador de freqüència integrat, marca GRUNDFOS serie MAGNA 1
model 50-120 F o equivalent, amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la
impulsió, de tipus simple, pressió màxima 12 bar i cabal màxim 33 m3/h, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 533 W de potència nominal, índex d'eficiència
energètica IEE=<0.25 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre brides.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 ENL1Z565 u Bomba circuladora de rotor humit amb variador de freqüència integrat, marca GRUNDFOS serie MAGNA 1
model 50-80 F o equivalent, amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la
impulsió, de tipus simple, pressió màxima 8 bar i cabal màxim 27 m3/h, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 331 W de potència nominal, índex d'eficiència
energètica IEE=<0.25 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre brides.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 ENL1Z465 u Bomba circuladora de rotor humit amb variador de freqüència integrat, marca GRUNDFOS serie MAGNA 1
model 40-100 F o equivalent, amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la
impulsió, de tipus simple, pressió màxima 10 bar i cabal màxim 22 m3/h, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 370 W de potència nominal, índex d'eficiència
energètica IEE=<0.25 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre brides.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 ENL1ZZ65 u Bomba circuladora de rotor humit amb variador de freqüència integrat, marca GRUNDFOS serie MAGNA 1
model 40-80 F o equivalent, amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la
impulsió, de tipus simple, pressió màxima 8 bar i cabal màxim 19 m3/h, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 267 W de potència nominal, índex d'eficiència
energètica IEE=<0.25 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre brides.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 ENL1Z365 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en
la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants
permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica
IEE=<0.21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre brides

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 EJACZ370 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta marca SEDICAL model UFP-52/16LH7-C1-PN10 o equivalent, 60
kW de potència tèrmica, 16 plaques de titani , amb junta EPDM i connexions roscades de titani de 2´´, col·locat
sobre bancada i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EJACZ470 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta marca SEDICAL model UFP-52/21LH7-C1-PN10 o equivalent, 130
kW de potència tèrmica, 21 plaques de titani , amb junta EPDM i connexions roscades de titani de 2´´, col·locat
sobre bancada i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PJ61-D6GU u Descalcificador compacte amb comandament per temps, amb pressió mínima de 2 bar, de cabal 2,2 m3/h, de
diàmetre 1''1/2 i muntat sobre bancada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 02  FONTANERIA I ACS
Título 3 02  SALA DE CALDERES
Título 4 02  HIDRÀULICA

1 EEU2Z644 u Subministrament i muntatge de col·lector simple de polipropilè PPr de DN 125mm, amb 6 sortides de 2 ´´ per a
instal·lacions de calefacció. Inclòs part proporcional d'accessoris pel muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PFQ0-3L0T m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 PN38-EC2M u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3, de 25 bar de
PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

4 PN38-EC2I u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2, de 25 bar de
PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

5 PN38-EBYZ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

6 PN38-EC2C u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

7 PN38-EBYG u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

8 PN85-4IN6 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 PN85-4IN8 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

10 PN85-4INF u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 PNE2-7676 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 14,000

12 PNE2-7667 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 PNE2-767W u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 PNF2-H9QJ u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze
PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada, muntada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 PNF3-8G32 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2'', tarada a 6 bar,
de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

16 PNF1-H9KE u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

17 PNF0-8G4S u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2'', muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

18 PN72-H7VQ u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 PN72-H7VO u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca
de 3/8'' de diàmetre, roscat

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

21 PEUE-6YPZ u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

22 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

23 PEVB-6PHU u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 16,000
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24 PEVB-H958 u Presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

25 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

26 PFC0-4I16 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

27 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 128,000

28 PFC0-4I10 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

29 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

30 PFQ0-3KSX m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

31 PFQ0-3KWL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

32 PFQ0-3KWQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 128,000

33 PFQ0-3KWR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

34 PFQ0-3KWW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
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AMIDAMENT DIRECTE 30,000

35 PEU6-6STS u Dipòsit d'expansió de 105 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb
connexió d'1'', col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

36 PEU6-6STT u Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb
connexió d'1'', col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 02  FONTANERIA I ACS
Título 3 02  SALA DE CALDERES
Título 4 03  CONTROL

1 EEV4Z210 m Partida alçada a justificar en obra de cablejat tipus RZ1-0,6/1kV multiparell de seccions segons plànols de
control. S'inclou canalització amb tub corbable de PVC de diàmetre adequat seg. REBT des de armari de control
fins als receptors finals (bombes circuladores, electrovàlvules, sondes, etc.). S'inclou tot el material i mà d'obra
necessaris per deixar la instal·lació completament acabada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 02  FONTANERIA I ACS
Título 3 03  DESMUNTATGES I ARRENCADES

1 K21FPA01 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge i arrencada dels elements de la instal·lació de fontaneria i
ACS existents (canonades, aïllaments, valvuleria, bombes circuladores, etc.) a eliminar amb mitjans manuals
segons plànols de projecte. S'inclou neteja, càrrega a camió, transport del residu fins a l'abocador més proper, i
taxes per a la gestió del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 02  FONTANERIA I ACS
Título 3 04  AJUDES

1 EY00PP01 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per canalització de canonades a una profunditat no
inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 02  FONTANERIA I ACS
Título 3 05  SISTEMA DE CLORACIÓ

1 PS3E6600 PA Partida alçada de desmuntatge del sistema actual de cloració, així com el desmuntatge de tots els elements
oportuns, per a una correcta desinstal·lació del mateix. Inclou pp de tots les treball de paleteria necessaris per la
extració. S'inclou neteja, càrrega a camió, transport del residu fins a l'abocador més proper, i taxes per a la
gestió del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PS3E6700 ud Clorador Salino Industrial EX Idegis 180g/h para piscina pública
• Electrolisis D180EX
• Panel de control PR-420
• KIT TRI
• Bomba dosificadora

Descripción:
- Sistema de electrolisis salina auto-limpiante para aplicaciones en piscinas de uso comercial de hasta 600
g.cloro/hora.
- Versiones disponibles para agua de mar.
- Células de alta presión TWIN CELL SYSTEM® equipadas con electrodos calidad EX (8.000 - 12.000 horas).
- Ampliación de funciones mediante extensiones de control.
- Concepción industrial.
- Pantalla LCD táctil color.
- Contador de producción acumulada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PS3E6800 ud Clorador Salino Industrial EX Idegis 300g/h para piscina pública
• 2 x Electrolisis D300EX
• Panel de control PR-420
• KIT TRI
• Bomba dosificadora

Descripción:
- Sistema de electrolisis salina auto-limpiante para aplicaciones en piscinas de uso comercial de hasta 600
g.cloro/hora.
- Versiones disponibles para agua de mar.
- Células de alta presión TWIN CELL SYSTEM® equipadas con electrodos calidad EX (8.000 - 12.000 horas).
- Ampliación de funciones mediante extensiones de control.
- Concepción industrial.
- Pantalla LCD táctil color.
- Contador de producción acumulada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PS3E6900 PA Partida alçada d'integracio del sistema de cloració al BMS. Tot inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 03  ELECTRICITAT
Título 3 01  QUADRES I SUBQUADRE ELÈCTRICS
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1 4G41ZQ01 u Subministrament i col·locació de Quadre General de Protecció i Comandament (QGBT) format per armari
metàl·lic combinable marca SCHNEIDER ELECTRIC serie PRISMA PLUS SISTEMA G, protecció IP-30 amb
porta cega. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions de sobretensions, diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes unifilars i càlculs elèctrics de projecte. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina
de coure, borns, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rotulació, identificadors per a cada element i
material de montatge.

NOTA:

Es sobredimensionarà l'envolvent de tal manera que permeti una amplicació de l'ordre del 30%.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 4G41ZQ02 u Subministrament i col·locació de Subquadre Sala de Calderes (SQSC) format per armari plàstic marca
SCHNEIDER ELECTRIC serie PRISMA PLUS SISTEMA G, protecció IP-30 amb porta cega. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes unifilars i
càlculs elèctrics de projecte. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, borns, cablejat auxiliar,
esquemes elèctrics actualitzats, rotulació, identificadors per a cada element i material de muntatge.

NOTA:

Es sobredimensionarà l'envolvent de tal manera que permeti una amplicació de l'ordre del 30%.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 4G41ZQ03 u Subministrament i col·locació de Subquadre d'enceses per il·luminació zona piscina (SQEP) format per armari
plàstic marca SCHNEIDER ELECTRIC serie PRISMA PLUS SISTEMA G, protecció IP-30 amb porta cega. Al
seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes
unifilars i càlculs elèctrics de projecte. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, borns, cablejat auxiliar,
esquemes elèctrics actualitzats, rotulació, identificadors per a cada element i material de muntatge.

NOTA:

Es sobredimensionarà l'envolvent de tal manera que permeti una amplicació de l'ordre del 30%.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 03  ELECTRICITAT
Título 3 02  CIRCUITS ELÈCTRICS

1 EG32Z124 u Punt de llum de sostre o paret. S'inclou p.p. de línia d'alimentació fins a caixa de derivació més propera, amb
conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), de secció 3 x 1.5 mm2, amb
aïllament poliolefines i baixa emissió fums; i canalització en tub rígid de PVC, segons requisits del R.E.B.T. i
accessoris pel muntatge i connexionat.

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

1 Total 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

2 EG2DZGM7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 150 mm i amplària 500 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

3 K21PAE03 u Partida alçada a justificar en obra de revisió de l'estat de la instal·lació elèctrica existent en el pavelló i
instal·lació de línies noves d'iguals característiques per substituir les existents. S'inclouen totes les actuacions
necessàries per tal de deixar la instal·lació completament acabada i funcionant.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PG2N-EUHE m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

5 PG2N-EUHL m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

AMIDAMENT DIRECTE 184,000

6 PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

7 PG2P-6T09 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 230,000

8 PG33-E6E3 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

9 PG33-E6CV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

10 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 130,000

11 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 388,000

12 PG33-E44Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

13 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
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AMIDAMENT DIRECTE 70,000

14 PG13-E31Z u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

15 PG12-DH7N u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 03  ELECTRICITAT
Título 3 03  MECANISMES

1 PG6E-76W5 u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 PG6O-77MZ u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 PG70-HAWF u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300
W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PG4C-BICL u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), unipolar
(1P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense
indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul),
fixat a pressió

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 03  ELECTRICITAT
Título 3 04  DESMUNTATGES I ARRENCADES

1 K21EPA01 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge i arrencada dels elements de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió existents (canalitzacions, cablejat, suports, caixes de derivació, mecanismes, bateries de
condensadors, etc.) a eliminar amb mitjans manuals segons plànols de projecte. S'inclou neteja, càrrega a
camió, transport del residu fins a l'abocador més proper, i taxes per a la gestió del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P21DD-HBK8 u Desmuntatge per a substitució de projector amb equip elèctric integrat, muntat sobre lira de suport, a una alçària
entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

3 P21DD-HBK1 u Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior amb tubs fluorescents del tipus línia continua,
equipada amb dos tubs de 58 W com a màxim, muntada suspesa a una alçària de 3 m com a màxim, inclosa la
retirada dels elements de suspensió o carril, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
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contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

4 P21DD-HBK7 u Desmuntatge per a substitució de projector amb equip elèctric integrat, muntat sobre lira de suport, a una alçària
de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

5 P21DE-HBJ5 u Desmuntatge per a substitució d'armari metàl·lic de peu, de 800x600x2000 mm com a màxim (ample x fondo x
alt), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 03  ELECTRICITAT
Título 3 05  AJUDES

1 EY00PP02 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per canalització de canonades a una profunditat no
inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 04  IL·LUMINACIÓ

1 EHQLZ1M0 u Projector per a exterior amb leds marca GEWISS model GWP2174NS SMART[PRO]2.0 o equivalent, amb una
vida útil <= 40000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum assimètrica intensiva, de 165 W de
potència, flux lluminós de 18800 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat,
difusor de vidre trempat i grau de protecció IP68, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EHQLZ1R1 u Projector per a exterior amb leds marca GEWISS sèrie SMART [PRO] 2.0 ref. GWP2274AS o equivalent amb
una vida útil <= 40000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 330 W de
potència, flux lluminós de 39200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat,
difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 EHQLZ1R0 u Projector per a exterior amb leds marca GEWISS sèrie SMART [PRO] 2.0 ref. GWP2274MS o equivalent, amb
una vida útil <= 40000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum circular 30º, de 330 W de potència, flux
lluminós de 40000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP66, col·locat
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 EHB5ZH53 u Llumenera estanca amb leds marca GEWISS sèrie Smart[3] Plus referència GWS3323AT840 o equivalent, amb
una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 50 W de potència, flux lluminós de
7500 lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció
IP65, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 EHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W
de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

6 EHB53751 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 700 mm de llargària, 17 W
de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EH61RH99 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

8 EH61RH49 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

9 EH6EZ320 u Kit d'emergència permanent per a làmpada LED marca GEWISS serie SMART3 model GWS3198, amb
carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, grau de protecció IP65 i una autonomia de 3h, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 EG8CZ1DD u Driver per a equips DALI, amb accés a bus del sistema per cable , muntat a carril DIN i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 EMD2Z130 u Interruptor de contacte cablejat, per a muntatge encastat en perfileria, amb contacte NC, inclòs cable de 3 fils de
2 m de llargària, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

12 E442Z025 m Perfil angular en L de 200x100x12mm, d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, treballat a taller, amb una capa d'imprimació
antioxidant i pintat, col·locat a l'obra amb soldadura

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 PHV1-HC13 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col.locar
en carril DIN, muntat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PG13-E325 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 30,000

15 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

16 PS3E6300 PA Partida alçada realització de torre d'il·luminació, incloent la realització dels tasts oportuns per a la verificació de
la fonamentació actual. Inclou torre d'il·luminació, instal·lació i nova fonamentació per a la correcta instal·lació
de la mateixa i conexionat des de la canalització existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 05  CONTROL BMS
Título 3 01  MATERIAL DE CAMP

1 PS3E6000 u PRESOSTAT FALTA D'AIGUA

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 PS3E7000 u PRESSIÓ DIFERENCIAL LIQUIDS PREMASGARD SDH400

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 PS3E8000 u SENSOR D'HUMITAT I TEMPERATURA AMBIENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PS3E9000 u SENSOR TEMPERATURA I HUMITAT MODBUS PER A MUNTATGE EXTERIOR NBB-MOTH2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PS3E1100 u FONT CARRIL DIN 24V 0,42 A 10W

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PS3E1200 u SONDA DE INMERSIÓN DE 50MM CON VAINA

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

7 PS3E1300 u SONDA DE INMERSIÓN DE 100MM CON VAINA

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

8 PS3E1400 u SONDA DE CONTACTO CON ABRAZADERA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 PS3E1500 u PICOGATEWAY INDOR IP/MODBUS 8CH

Gateway de comunicación LoRa IP/Modbus con 8 canales

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PS3E1600 u SENLAB H INDOOR

Sensor de temperatura y humedad relativa
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 PS3E1700 u SENLAB X INDOOR/OUTDOOR CONFIGURATION

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 PS3E1800 u CONTADOR ENERGIA TERMICA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 PS3E1900 u CONTADOR ENERGIA TERMICA

65-5-CLCG qp 25,0 m³/h, 300 mm x DN65 Acero inox. 1.598,00 + HC-003-20 M-Bus configurable + 2 entradas
de pulsos (A, B)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PS3E2100 u CVM-E3-MINI-MC-485-IC

Analizador de redes trifàsico RS485 para transformadores MC

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 PS3E2200 u MC1-30-250/400/500 A

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

16 PS3E4200 u Reserva de punts equipaments existents.

Inclou material de camp necessari i programació i integració al sistema BMS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 05  CONTROL BMS
Título 3 02  QUADRE DE CONTROL

1 PS3E2300 u REDY PROCESS XS

100 recursos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PS3E2400 u UPGRADE REDY-PROCESS XS TO L

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PS3E2500 u INTRAVISION

Supervisión local integrada: Interfaces de visualización personalizables y multi-soporte, paneles de control,
gráficas e informes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PS3E2600 u CONNECT-DIN REDY P6
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PS3E2700 u CONNECT-DIN P9

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PS3E2800 u PLUG510 POWER 230VAC

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 PS3E2900 u PLUG POWER 230V REDY

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PS3E3100 u PLUG518 EXTENBUS / 1COM RS485

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 PS3E3200 u PLUG 7.0.0.0

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 PS3E3300 u PLUG 0.4.0.0

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 PS3E3400 u PLUG 0.0.4.0

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

12 PS3E3500 u PLUG 0.0.2.2

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

13 PS3E3600 u PLUG528 MBUS 5 SLAVES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 05  CONTROL BMS
Título 3 03  PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA

1 PS3E3700 u PROGRAMACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PS3E3800 u PUESTA EN SERVICIO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PS3E3900 u ESQUEMES ELECTRICS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PS3E4100 u MANUAL I DOCUMENTACIÓ
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 05  CONTROL BMS
Título 3 04  QUADRE DE CONTROL ENLLUMENAT

1 EEVZ0003 u Quadre elèctric de control incloent controlador/s lliurement programable/s marca Sauter amb comunicació
BACnet/IP i DALI, pel control de 24 punts connectats a bornes incloent senyals de reserva i 264 punts
d'integració via bus DALI, amb els elements necessaris tals com:
- Estació escalable EY-RC505F018 amb 2 busos DALI
- Estació escalable EY-RC504F021 amb 1 bus DALI
- Font d'alimentació EY-PS051F800 (3 u)
- Mòduls I/O EY-EM527F001 (3 u)
- Armari metàl·lic Himel o similar
- Transformador 230/24 Vac,
- Base endoll
- Borns i elements protecció.
Totalment cablejat a bornes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 05  CONTROL BMS
Título 3 05  AJUDES

1 EY00PP03 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per canalització de canonades a una profunditat no
inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 06  CLIMATITZACIÓ
Título 3 01  EQUIPS

1 EEJTZP27 u Unidades de tratamiento de aire modulares marca SYSTEMAIR gama Geniox, cuenta con una robusta
estructura rígida con perfiles galvanizados prelacados resistentes a la corrosión y esquinas en material plástico
ABS que reducen el puente térmico. Los paneles de cerramiento son de tipo sándwich de 0,8 mm espesor,
construidos en chapa Magnesio Zinc ZM310, con aislamiento interior de 60 mm de lana mineral, incombustible,
de densidad 60 kg/m3. Con certificado EUROVENT y con la siguiente clasificación conforme a la norma europea
UNE EN 1886-2009: Resistencia mecánica - Clase D1 Estanqueidad de unidad - 400 Pa - Clase L1
Estanqueidad de unidad + 700 Pa - Clase L1 Fugas derivación en filtros - Clase F9 Transmisión térmica - Clase
T2 Factor puente térmico - Clase TB2 Espesor de la chapa / Material - 0,8 mm / Magnesio Zinc ZM310 Espesor
del aislamiento - 60 mm Tipo de aislamiento / densidad - Lana mineral / 60 kg/m3 Clase de protección a la
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corrosión de la envolvente - C5 (según EN ISO 12944-2) Clase de reacción al fuego - A1 (según DIN 4102)
Estanqueidad de las compuertas - Clase C4 Acabado interior - HygenicByDesign Certificaciones materiales
plásticos - ISO 846

AHU-Geniox GX20 con Cuadro de Fuerza

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 EEH7ZNQ0 u Unitat exterior de bomba de calor d'expansió directa amb condensació per aigua marca LG serie MULTI V
WATER IV model ARWN400LAS4 o equivalent, de 112 kW de potència tèrmica aproximada en fred i 126 kW en
calor, de 23,34 kW de potència elèctrica total absorbida i un COP al voltant de 5, amb alimentació trifàsica de
400 V, amb 2 compressors semihermètics alternatius i fluid frigorífic R407c o R410a, amb bescanviadors de tubs
de coure i carcassa d'acer, col.locada. S'inclou junta de derivació model ARCNN21, suportació de l'equip amb
silenblocks antivibratoris de molla i p.p. d'accessoris pel muntatge i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PEZ1-6RX4 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 PE380-HAIS u Aereoescalfador per a aigua calenta, de 32,6 kW de potència calorífica per a una temperatura de l'aigua de
80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura d'entrada de l'aire, de 2800 m3/h de cabal d'aire, com a màxim,
col·locat amb suports murals i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PS3E59000 u Junta de derivación LG para uds. exteriores Multi V Bomba de Calor, modelo ARCNN21.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 06  CLIMATITZACIÓ
Título 3 02  XARXA DISTRIBUCIÓ D'AIRE

1 PS3E1000 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes a 45º, paral·leles a la dimensió major, d'alumini anoditzat color mate
extruït (AA), provistes d'una junta en la part posterior del marc, DMT-AR+SP+CM(O) AA dim. 800X150 mm,
fixació amb cargol ocult (O) i marc de muntatge CM. Marca MADEL o similar. Subministrament i col·locació, incl.
pp d'accessoris.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 PS3E2000 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes a 45º, paral·leles a la dimensió menor, d'alumini anoditzat color mate
extruït (AA), provistes d'una junta en la part posterior del marc, EMT-AR+CM(O) AA dim. 1000x500 mm, fixació
amb cargol ocult (O) i marc de muntatge CM. Marca MADEL o similar. Subministrament i col·locació, incl. pp
d'accessoris.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 PS3E4000 u Reixeta de retorn, de simple deflexió, para conductos circulares, construïda en acer galvanitzat i lacada color
gris M9006, BMC (T) M9006 dim. 800x150 mm, fixació amb cargols visibles (T). Marca MADEL o similar.
Subministrament i col·locació, incl. pp d'accessoris.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 PS3E5000 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist de 315 mm de
diàmetre de connexió i 166 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard,, col.locada
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AMIDAMENT DIRECTE 32,000

5 PE42-48UX m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

6 PS3E6100 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, aïllament IBR i planxa d'acer
inoxidable amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. amb una conductivitat tèrmica <=0.004
W/mK,

AMIDAMENT DIRECTE 487,720

7 PS3E6200 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes a 45º, paral·leles a la dimensió major, d'alumini anoditzat color mate
extruït (AA), provistes d'una junta en la part posterior del marc, EMT-AR+SP+CM(O) AA dim. 800X250 mm,
fixació amb cargol ocult (O) i marc de muntatge CM. Marca MADEL o similar. Subministrament i col·locació, incl.
pp d'accessoris.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 PE54-35EA m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports

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

1 IMPULSIÓ
2 1400x900 2,000 6,000 1,500 1,000 60,000
3 1100x900 2,000 10,000 1,200 1,000 88,000
4 900x400 2,000 30,000 1,000 0,500 180,000
5 700x400 2,000 10,000 0,750 0,450 48,000
6 500x400 2,000 17,000 0,550 0,450 68,000
7 400x400 2,000 5,000 0,450 0,450 18,000
8 350x400 2,000 15,000 0,400 0,450 51,000
9 C#*D#*E#*F#

10 RETORN C#*D#*E#*F#

11 1400x900 2,000 12,000 1,500 1,000 120,000
12 1300x900 2,000 12,000 1,400 1,000 115,200
13 1100x900 2,000 14,000 1,200 1,000 123,200
14 750x500 2,000 10,000 0,850 0,600 58,000
15 800x400 2,000 5,000 0,900 0,500 28,000
16 650x400 2,000 14,000 0,750 0,500 70,000
17 550x350 2,000 8,000 0,600 0,400 32,000
18 550x500 2,000 12,000 0,600 0,550 55,200
19 300x500 2,000 12,000 0,350 0,550 43,200
20 650x400 2,000 48,000 0,700 0,450 220,800

TOTAL AMIDAMENT 1.378,600

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 06  CLIMATITZACIÓ
Título 3 03  HIDRÀULICA

1 ENL1Z365 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en
la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants
permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica
IEE=<0.21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre brides
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 EG2DZGM7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 150 mm i amplària 500 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 PEU7-6RU0 u Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment
exterior d'alumini, de 300 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2'', de pressió màxima de
servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PEU6-6STV u Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb
connexió de 3/4'', col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 PEUE-6YPY u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8'' de diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80°C, col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca
de 3/8'' de diàmetre, roscat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PN38-EBYX u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

9 PN85-4IN8 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 PN72-H7VN u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PNE2-7667 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 PN72-H7V3 u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=5,7, de 16 bar de PN, cos de
fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 PNF3-8G32 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2'', tarada a 6 bar,
de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 PN38-EBYG u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 PN85-4INF u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 PNE2-767W u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 PNF0-8G4S u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2'', muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 PNF1-H9KE u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 PEVB-6PHU u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

20 PEVB-6PHF u Sonda d'humitat relativa en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

21 PEVB-6PHS u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 PEVB-6PHT u Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

23 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

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

1 Bateria de calor UTA 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

2 Circuit condensació bomba de calor 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

24 PFQ0-3KXB m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

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

1 Bateria de calor UTA 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

2 Circuit condensació bomba de calor 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 160,000

25 PF54-6RXW m Tub de coure R250 (semidur) 1''5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

26 PF54-6RXO m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

27 PFQ0-3KSF m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

28 PFQ0-3KX1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 06  CLIMATITZACIÓ
Título 3 04  CONTROL

1 4G41ZQ04 u Subministrament i col·locació de Quadre de control de la UTA, format per armari metàl·lic, protecció IP-54 amb
porta cega. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques, mòduls de
control i passarela a MODBUS per integració al BMS, tot segons indicacions del fabricant. S'inclou maniobra,
embarrat amb pletina de coure, borns, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rotulació, identificadors
per a cada element i material de muntatge.

NOTA:

Es sobredimensionarà l'envolvent de tal manera que permeti una amplicació de l'ordre del 30%.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 06  CLIMATITZACIÓ
Título 3 05  PROTECCIÓ ACÚSTICA

1 EEKS397E u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 mm d'amplària, 400 mm d'alçària i 1500 mm de
llargària, amb 5 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una
separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 EEKSPP01 u Partida alçada dels honoraris per a l'elaboració d'un estudi d'impacte acústic que justifiqui el nivell d'inmissió
sonora que generen els equips de tractament d'aire instal·lats a la coberta dels vestidors (UTA i bomba de
calor), i que proposi sol·lucions d'atenuació acústica que permetin assolir els nivells d'inmissió a l'exterior i als
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veïns mínims que exigeix la normativa acústica vigent. S'inclouen mesures acústiques realitzades in-situ amb
sonómetres i espectòmetres homologats.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 06  CLIMATITZACIÓ
Título 3 06  DESMUNTATGES I ARRENCADES

1 L21E5882 u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior emissora o climatitzador, de 140 kW com a màxim, muntada
superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre
camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 K21CPA01 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge i arrencada dels elements de la instal·lació de
clima/calefacció existents (canonades, conductes, aïllaments, suports, difusors, toberes, reixes, valvuleria,
bombes circuladores,bescanviadors, etc.) a eliminar amb mitjans manuals segons plànols de projecte. S'inclou
neteja, càrrega a camió, transport del residu fins a l'abocador més proper, i taxes per a la gestió del residu.
S'inclou transport i despeses adicionals DGT per el transport i col·locació dels UTA'S/ i climatzadores. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 06  CLIMATITZACIÓ
Título 3 07  AJUDES

1 EY00PP04 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per canalització de canonades a una profunditat no
inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 07  PRODUCCIÓ SOLAR
Título 3 01  EQUIPS

1 EJABS301 u Subministrament i col·locació d'equip DRAIN BACK compacte per a la protecció del camp solar (sup. màxima de
col·lectors de 100 m2 i fins a 40 col·lectors solars connectables), marca BAXI model DB 100 o equivalent, format
pels següents elements:

- Dipòsit acumulador inoxidable de 150 litres de capacitat.
- Regulador de cabal.
- Bomba de circulació de primari.
- Circulador de secundari.
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- Bescanviador de plaques.
- Centraleta solar Premium.
- Regulador de freqüencia.
- Mesurador d'energia.

S'inclou part proporcional de valvuleria, elements de mesura, i part proporcional d'accessoris pel muntatge i
connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ENL1ZZ65 u Bomba circuladora de rotor humit amb variador de freqüència integrat, marca GRUNDFOS serie MAGNA 1
model 40-80 F o equivalent, amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la
impulsió, de tipus simple, pressió màxima 8 bar i cabal màxim 19 m3/h, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 267 W de potència nominal, índex d'eficiència
energètica IEE=<0.25 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre brides.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PS3E4900 u Joc acoblament CH-SOL per a dos col·lectors solars SOL 20 0/250

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 PS3E5100 u Joc acoblament inter-col·lectors ICS-SOL per a col·lectors solars SOL 200/250

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

5 PS3E5200 u Suport coberta plana per a dos col·lectors plans SOL/MED 20 0/250

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

6 PS3E5300 u Col·lector solar pla SOL 250H Captador solar pla selectiu, marca *BAXI, de 2,51 m² de superfície bruta i 2,37 m²
de superfície útil de
captació, per a muntatge sobre coberta plana , coberta inclinada o integrable en teulada. Equació característica:
0,812 - 3,478·T* -
0,018·G·T*2. Contrasenya de certificació GPS-8449.Absorbidor d'alumini altament selectiu de tubs de coure en
serpentí soldats mitjançant làser. Coeficient absorció = 0,95. Carcassa d'alumini gris en color *RAL 7016
fortament aïllada. Aïllament inferior amb fibra de vidre (40 mm) recolzat en la planxa d'alumini del fons. Coberta
de vidre *texturizado de 3,2 mm, temperat i de baix contingut en ferro. Permet connexions en paral·lel fins a
bateries de 10 captadors mitjançant accessoris de fàcil muntatge. Mesures
*2187x1147x87 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

7 PS3E5400 u Suplement suport coberta plana per a un col·lector pla SOL
200/250

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

8 PS3E5500 u Líquido solar FAC 10. Debe mezclarse con agua.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 07  PRODUCCIÓ SOLAR
Título 3 02  HIDRÀULICA

1 PEU6-6STT u Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb
connexió d'1'', col·locat roscat
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PEU6-6STV u Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb
connexió de 3/4'', col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PEUE-6YPW u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca
de 3/8'' de diàmetre, roscat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PEVB-6PHU u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PN38-EBYZ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

8 PN38-EC2I u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2, de 25 bar de
PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

9 PN85-4IN8 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 PN72-H7VQ u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PNE2-7676 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 PNF2-H9QP u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions roscades de
M28x1,5 i amb adptador per a tub de 22 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la temperatura,
muntada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 PNF3-8G3C u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2'', tarada a 3 bar,
de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 PNF1-H9KE u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 PNF0-8G4T u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió mascle-femella de diàmetre 1/2'', muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

17 PFC0-4I10 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

18 PFC0-4I0X m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

19 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

20 PFQ0-3KMC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

21 PFQ0-3KMD m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

22 PFQ0-3KM0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

23 PFQ0-3KM1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 138,000

24 PFQ0-3KMG m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
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norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

25 PNF0-3NED m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

26 PFQ0-3KM4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

27 PFR0-3NEA m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

28 PFR0-3NEB m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

29 PF51-6RXJ m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

30 PFC0-4HSX m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

31 PFQ0-3KNS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

32 PG2J-4BMO m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 07  PRODUCCIÓ SOLAR
Título 3 03  ELECTRICITAT I CONTROL

1 1G22S303 u Partida alçada de subministrament i muntatge de la instal·lació elèctrica i de control del sistema de producció
solar segons plànols de projecte i indicacions de la D.F. S'inclou cablejat i canalització superficial, quadres
elèctrics de protecció i control, equips de regulació i p.p. d'accessoris pel muntatge i connexionat. Tot inclòs i
d'acord amb els requeriments del REBT i ITCs que l'acompanyen, així com altra normativa que li sigui
d'aplicació.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 07  PRODUCCIÓ SOLAR
Título 3 04  DESMUNTATGES I ARRENCADES

1 P21G8-CUN9 u Desmuntatge per a substitució de captador solar pla de 2,6 m2 de superfície màxima, desconnexió de les xarxes
de subministrament, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

2 K21ES302 u Partida alçada per al desmuntatge dels diferents elements de la instal·lació de producció solar existent
(canonades, aïllaments, valvuleria, equips de bombeig, equips de regulació i control, etc.) segons plànols de
projecte i indicacions de la D.F. S'incolu càrrega a camió, transport a abocador més proper i taxes de gestió del
residu.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 07  PRODUCCIÓ SOLAR
Título 3 05  AJUDES

1 EY00PP05 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per canalització de canonades a una profunditat no
inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 08  CALEFACCIÓ
Título 3 01  XARXA DE DISTRIBUCIÓ

1 EN317727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25
bar de PN i preu alt, muntada superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 PFC0-4I10 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

3 PFC0-4I0X m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

4 PF56-FJJJ m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

5 PF56-FJJI m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

6 PF56-FJJG m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 96,000

7 PFQ0-3KF2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

8 PN38-EBYZ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 PFQ0-3KF4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

10 P89R-4W4W m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2'' de
diàmetre, com a màxim

AMIDAMENT DIRECTE 156,000

11 PS3E54000 PA Partida alçada de connexionat d'evacuació de fums de les calderes a la xarxa existent d'evacuació de fums.
Inclou desmuntatge de l'evacuació existent i muntatge de les noves sortides. Inclou fixacions i accessoris. Inclou
clapetes antirretorn. Inclou connexionat amb conducte de xapa d'acer galvanitzat i p/p d'acoplament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
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Capítulo 08  CALEFACCIÓ
Título 3 02  EQUIPS I VALVULERIA

1 ENL1Z365 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en
la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants
permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica
IEE=<0.21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre brides

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PFM4-8G5H u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló,
rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PN38-EBYT u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 PN38-EBYZ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 PNE2-7667 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PN85-4IN6 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 PEUE-6YPY u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8'' de diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80°C, col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 PEVB-6PHS u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PEVB-6PHR u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PS3E4300 u Generador modular de condensació per a gas natural Ygnis model Varblok Eco C 120/240, compost per dues
calderes apilades, potència útil 50/30 °C de 232,5 kW per a funcionament a temperatura variable de caldera
sense temperatura mínima de retorn. Fabricada en acer inoxidable AISI 316 L. Entrada programable per a 0-10V
o atur/marxa extern. Sortida programable indicadora d'avaria. Sobrepressió xemeneia 150 Pa. Gestió de
cascada. Cremador modulante des del 10,1 de la potència travant en cascada. Rendiment fins al 105,1 . Classe
6 de NOx. Pressió de servei 10bar. Dimensionis longitud x ample x altura 836 x 700 x 1258 mm. Pes en buit 350
kg. Volum d'aigua 32 litres. Consum elèctric màxim 332W. Apta per a xemeneies de polipropilè. Garantia de 5
anys en cos de caldera i 2 anys completa
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 PS3E4400 u INTERFAZ DE COM OCI 345 BUS LPB PARA COMUNICACIÓN CASCADA

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

13 PS3E4500 u SONDA DE TEMPERATURA PARA CASCADA MODELO QA+VAINA INMERSION

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PS3E4600 u SONDA DE HUMOS PARA NAVISTEM

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 PS3E4700 u INTERFAZ LPB A MODBUS

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 08  CALEFACCIÓ
Título 3 03  DESMUNTATGES I ARRENCADES

1 P21G0-4RU7 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per
la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 K21CPA02 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge i arrencada dels elements de la instal·lació de calefacció
existents (canonades, aïllaments, suports, valvuleria, calderes, bombes circuladores, etc.) a eliminar amb
mitjans manuals segons plànols de projecte. S'inclou neteja, càrrega a camió, transport del residu fins a
l'abocador més proper, i taxes per a la gestió del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PS3E4800 u Posta en Marxa VARBLOK/VARBOX

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 08  CALEFACCIÓ
Título 3 04  AJUDES

1 EY00PP06 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per canalització de canonades a una profunditat no
inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 09  GAS NATURAL

1 PNG0-H9KV u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a
230 V a.c., amb connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 350 mbar, muntada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PM14-HCJA u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PM12-HB92 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PEUA-H9BG u Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C, termòmetre de control, pilot de senyal de bloqueig, polsador
de reconnexió i beina d´acer inoxidable, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PM18-385Z u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal
lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EM11Z5CO u Cable trenat per detectors, pulsadors i alarmes, resistent al foc, de 2x1,5 mm2, trenat i apantallat, flexible amb
aïllament 250V, muntat a l'interior d'un tub. Inclòs totes les ajudes de paleta necessàries, accessoris i elements
de conneció i fixació. Instal·lat i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

7 PG2P-6SZK m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

8 PG12-DH7J u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 EY00PP07 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per canalització de canonades a una profunditat no
inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Título 3 01  DETECCIÓ D'INCENDIS

1 PM11-383V u Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a
la paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PM15-4ICQ u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
de superfície, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

3 PM17-386S u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element
fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 PM18-385P u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau
de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PM18-385V u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau
de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PAW8-78PJ u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de retenció
de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN
1155, fixat a la paret

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PG2P-6SZK m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

8 PG12-DH7J u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

9 EM11Z5CO u Cable trenat per detectors, pulsadors i alarmes, resistent al foc, de 2x1,5 mm2, trenat i apantallat, flexible amb
aïllament 250V, muntat a l'interior d'un tub. Inclòs totes les ajudes de paleta necessàries, accessoris i elements
de conneció i fixació. Instal·lat i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 440,000

10 EM11Z960 u Font d'alimentació, per retenedors magnètics de portes RF, de 24V - 2A, muntat en caixa amb carregador de
bateries
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Título 3 02  EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 PM32-H88H u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb
manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 PM20-DG50 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb
marc d'acer i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ),
per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 PF18-B4CR m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura, fabricat d'acer S195 T, d'1 1/4 '' de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat= 42,4 mm i DN= 32 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm segons norma
UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub, amb connexió de
maniguet ranurada i diàmetre 1 '', acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 PF18-B4GG m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura, fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2 '' de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat= 48,3 mm i DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm segons norma
UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub, amb connexió de
maniguet ranurada i diàmetre 1 1/4 '', acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb
abraçadores

AMIDAMENT DIRECTE 76,000

6 PF18-B4DL m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura, fabricat d'acer S195 T, de 2 '' de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat= 60,3 mm i DN= 50 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,6 mm segons norma
UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub, amb connexió de
maniguet ranurada i diàmetre 1 1/2 '', acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb
abraçadores

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 PF18-B4JX m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura, fabricat d'acer S195 T, de 2 1/2 '' de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat= 76,1 mm i DN= 65 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,6 mm segons
norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub, amb connexió
de maniguet ranurada i diàmetre 2 '', acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb
abraçadores

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Título 3 03  SENYALITZACIÓ
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1 PSS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

2 PSS0-6Z1V u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1
mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 PSS0-6Z1S u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Título 3 04  PROTECCIÓ PASSIVA

1 E7DZI137 u Subministrament i col·locació de tota la instal·lació de protecció passiva contra el foc a totes les instal·lacions
del projecte, segons documentació de projecte, queden inclosos en el cost de la partida els següents conceptes:

- Segellat de passos elèctrics,
- Segellat de passos de canonades no inflamables
- Recobriment de conducte de planxa d'acer galvanitzat o xemeneia de caldera.
- Segellat perimetral de les comportes tallafocs.
- Segellat de passos de canonades inflamables
- Abraçaderes intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.
- Segellat de juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i selladors elàstics.
- Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaris
- Caixons EI-180 per a pas de conductes que travessin sectors d'ncendi, indicats als plànols.
- Tots els seegellats es realitzaran per aconseguir EI-90, EI-120 o EI-180 entre sectors (en funció del que
s'indica al projecte).

Tot segons Normativa CTE-DB-SI.

NOTA:
Totes les actuacions estaran d'acord amb lo establert al projecte executiu i la normativa vigent que és
d'aplicació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P7D0-5RK5 m2 Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements superficials

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 P83EJ-9TUP m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
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Título 3 05  AJUDES

1 EY00PP08 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per canalització de canonades a una profunditat no
inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 01  DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

3 P214Q-4RPH m2 Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

5 P2R5-DT2F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 02  OBRA NOVA
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1 P6126-H8S0 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,7 cm, de maó calat esmaltat color, HD, categoria I,R-20, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 238x117x50 mm, de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

AMIDAMENT DIRECTE 1,750

2 P4FC-546E u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb
el mateix morter de la paret

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 P812-6FBU m2 Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat

AMIDAMENT DIRECTE 125,000

4 P846-9JOG m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

AMIDAMENT DIRECTE 76,000

5 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

6 PS3E6500 PA Partida alçada per a la realització de la zona de pas entre la sala de calderes i la zona de la piscina, incloent el
rebaix de la solera existent, excavació, i realització de les parets de formigó, realització de la nova solera i
pavimentació de la zona amb paviment de formigo, segons indicacions de la DF. Inclosos tots els treballs
necessaris per a una perfecta realització del pas de les instal·lacions. S'inclou neteja, càrrega a camió, transport
del residu fins a l'abocador més proper, i taxes per a la gestió del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PDBG-61UV u Tapa de planxa d'acer i marc d'acer galvanitzat S275JR de 60x60 cm, col·locada sobre bastiment d'acer
galvanitzat, ancorat amb morter ciment 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 01  ENDERROCS, DECONSTRUCCIÓ I ACTUACIONS PRÈVIES
NIVELL 3 01  ENDERROC ESTRUCTURES
NIVELL 4 01  ENDERROC D'ESCALES METÀL·LIQUES

1 1EAEEXX0010 m² Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, formada per peces simples de perfils laminats, esglaons i barana
d'acer, amb equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
CM: mesurat en planta

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

1 Escala existent 1,000 3,640 0,770 2,803 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,803

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 01  ENDERROCS, DECONSTRUCCIÓ I ACTUACIONS PRÈVIES
NIVELL 3 02  ENDERROC TANCAMENTS I DIVISÒRIES
NIVELL 4 01  ENDERROC DE MURS

1 1EAMMH0040R m³ D'enderroc de murs de maó perforat o totxo massís, pres amb morter de ciment, de gruix variable, amb
compressor. S'inclou neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

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

1 Paret passadís 1,000 5,150 0,300 2,200 3,399 C#*D#*E#*F#

2 Muret coberta 2,000 0,900 0,400 0,300 0,216 C#*D#*E#*F#

3 Esponjament 1,000 3,620 0,300 1,086 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,701

2 1EAMMH0060R m³ D'enderroc de murs de formigó armat, de gruix variable, amb  compressor. S'inclou neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

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

1 Mur de formigó 1,000 0,500 0,300 2,200 0,330 C#*D#*E#*F#

2 Esponjament 1,000 0,330 0,300 0,099 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,429

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 01  ENDERROCS, DECONSTRUCCIÓ I ACTUACIONS PRÈVIES
NIVELL 3 03  ENDERROC I EXTRACCIÓ DE PAVIMENTS

1 1EAP400010R m² D'extracció de paviments de formigó en massa, amb compressor fins a un gruix de 15 cm. S'inclou neteja i
retirada de runes.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

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

1 Interior C#*D#*E#*F#

2 Solera existent 1,000 5,150 1,050 0,150 0,811 C#*D#*E#*F#

3 Exterior C#*D#*E#*F#

4 Fonament escala 1,000 0,400 0,400 0,150 0,024 C#*D#*E#*F#

5 Esponjament 1,000 0,830 0,300 0,249 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,084

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
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Título 4 02  CONDICIONAMENT DEL TERRENY
NIVELL 3 01  EXCAVACIONS
NIVELL 4 01  EXCAVACIONS DE POUS
NIVELL 5 01  EXCAVACIÓ POUS AMB MITJANS MANUALS

1 1ATEPL0020 m³ D'excavació de pous en terrenys fluixos, a mà.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

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

1 Interior C#*D#*E#*F#

2 Buidat passadís 1,000 5,150 1,850 0,950 9,051 C#*D#*E#*F#

3 Exterior C#*D#*E#*F#

4 Sabata escala 1,000 0,400 0,400 0,700 0,112 C#*D#*E#*F#

5 Esponjament 1,000 9,170 0,300 2,751 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,914

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 02  CONDICIONAMENT DEL TERRENY
NIVELL 3 02  REOMPLERT, ESTESES I PICONATS
NIVELL 4 01  ESTESES I PICONATS A CEL OBERT

1 1ATRCN0080R m³ De base a paviment de formigó amb capa de grava de 20 a 40 mm de diàmetre, amb estesa amb capes de gruix
uniforme. S'inclou transport de material a peu d'obra, estesa, anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

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

1 Interior C#*D#*E#*F#

2 Emmacat sota solera 1,000 5,150 1,850 0,150 1,429 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,429

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 03  FONAMENTACIÓ
NIVELL 3 01  CAPES DE BASE I ANIVELLAMENT

1 1FONI00020R m² De capa de formigó de neteja en la base de les fonamentacions de 10 cm de gruix, amb formigó tipus
HL-150/B/20, de  dosificació 150 Kg/m³ de ciment pòrtland CEM I 32,5.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte

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

1 Sabata escala exterior 1,000 0,400 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,160

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
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Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 03  FONAMENTACIÓ
NIVELL 3 02  SABATES AÏLLADES I CORREGUDES

1 2FOS700020R m³ Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó
HA-25/F/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 80 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar, i separadors.
Sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a sabata aïllada o bé correguda de fonamentació de secció
rectangular, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema
d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, així com totes les feines i petits materials no descrits per deixar la
partida correcta i completament acabada.

CM: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.

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

1 Sabata escala exterior 1,000 0,400 0,400 0,600 0,096 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,096

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 03  FONAMENTACIÓ
NIVELL 3 03  PARETS I MURS DE BLOCS DE MORTER
NIVELL 4 01  PARETS  I MURS DE BLOC DE MORTER FORADAT
NIVELL 5 01  PARETS I MURS BLOC FORADAT PER REVESTIR

1 1TDBFR0100 m² De mur de bloc de morter de 30 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat de color gris de 40x20x30
cm, aferrades amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigó armat HA-25/B/20/IIa i armat
amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 20.5 kg/m².
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per
ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments
o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la
superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.

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

1 Mur per dames 1,000 3,900 2,850 11,115 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,115

2 1TDBFR0101 m² De muret de bloc de morter de 30 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat de color gris de 40x20x30
cm, aferrades amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigó armat HA-25/B/20/IIa i armat
amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 24 kg/m².
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per
ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments
o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la
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superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.

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

1 Muret bloc de formigó 1,000 7,700 0,500 3,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,850

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 04  ESTRUCTURA
NIVELL 3 01  ELEMENTS ESTRUCTURALS FORMIGÓ ARMAT - PILARS/JÀSSERES/LLOSES/XAP
NIVELL 4 01  REPARACIÓ ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT

1 1ESFRRE00010 m Reparació de front de forjat de formigó armat, de cantell 20 cm, mitjançant picat del formigó deteriorat amb
martell elèctric, eliminant el formigó en mal estat fins a arribar a les armadures; sanejat de les armadures que
han quedat al descobert amb projecció en sec de raig de partícules de material abrasiu (silicat d'alumini),
eliminant la brutícia superficial, el rovell i tota substància que pugui disminuir l'adherència entre les armadures i
el material de reparació a aplicar, fins a arribar a un grau de preparació Sa 2 ½ segons UNE-EN ISO 8501-1;
aplicació manual de morter monocomponent a base de ciment, inhibidors de corrosió i polímers en pols, per a la
protecció i passivació d'armadures d'acer, i com pont d'unió entre morter de reparació i formigó existent,
garantint l'adherència entre ambdós, amb 1,5 kg/m² de consum mitjà; restitució de la part afectada mitjançant
aplicació manual de morter fluït, d'elevada resistència mecànica i retracció compensada, amb una resistència a
compressió a 28 dies major o igual a 78,5 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a 20000 N/mm², classe
R4, tipus CC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, en capa de
40 mm de gruix mitjà, de consistència fluïda. El preu inclou el desplaçament, muntatge i desmuntatge en obra de
l'equip de projecció. El preu inclou el muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat.

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

1 Reparació jàssera existent 1,000 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,950

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 04  ESTRUCTURA
NIVELL 3 02  ELEMENTS ESTRUCTURALS D'ACER LAMINAT
NIVELL 4 01  JÀSSERES, BIGUETES I LLINDES AMB PERFILS D'ACER LAMINAT

1 1ESAJE0020R kg Subministrament i muntatge de jàsseres i biguetes amb perfils d'acer laminat en calent de classe S 275-J, amb
perfils simples de tipologia IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, col·locat amb unions soldades.
(No s'inclou capa d'emprimació de protecció de la superfície d'acer, valorada a part)
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

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

1 Escala interior C#*D#*E#*F#

2 IPE-180 2,000 5,600 19,270 215,824 C#*D#*E#*F#

3 Escala exterior C#*D#*E#*F#

4 UPN-200 C#*D#*E#*F#

5 1er tram 1,000 6,800 25,930 176,324 C#*D#*E#*F#

6 2on tram 2,000 5,300 25,930 274,858 C#*D#*E#*F#

7 IPN-120 1,000 0,900 11,480 10,332 C#*D#*E#*F#

8 2on tram 2,000 5,300 25,930 274,858 C#*D#*E#*F#

9 IPN-120 1,000 0,920 11,480 10,562 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 962,758

2 1ESAJE0021R kg Subministrament i muntatge de jàsseres i biguetes amb perfils d'acer laminat en calent de classe S 275-J, amb
perfils conformats de tipologia L, T, U, RODÓ CALIBAT,... col·locat amb unions soldades.
(No s'inclou capa d'emprimació de protecció de la superfície d'acer, valorada a part)
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

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

1 Escala interior C#*D#*E#*F#

2 L50.6 1,000 1,220 3,950 4,819 C#*D#*E#*F#

3 T50.6 1,000 1,220 4,650 5,673 C#*D#*E#*F#

4 Muntatnts barana 5,000 1,080 4,650 25,110 C#*D#*E#*F#

5 Travessers 1,000 0,950 4,650 4,418 C#*D#*E#*F#

6 1,000 0,860 4,650 3,999 C#*D#*E#*F#

7 1,000 4,020 4,650 18,693 C#*D#*E#*F#

8 1,000 4,100 4,650 19,065 C#*D#*E#*F#

9 Escla exterior C#*D#*E#*F#

10 Replans segon tram T50.6 2,000 1,200 4,650 11,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,937

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 04  ESTRUCTURA
NIVELL 3 02  ELEMENTS ESTRUCTURALS D'ACER LAMINAT
NIVELL 4 02  ESTRUCTURES AMB PERFILS TUBULARS D'ACER LAMINAT

1 1ESAT80010R kg Subministrament i muntatge de tancament per accés restringit amb perfils d'acer laminat en calent de classe S
275-J, amb perfils  tubulars  de tipologia quadrats, rodons, rectangulars col·locat amb unions soldades.
(No s'inclou capa d'emprimació de protecció de la superfície d'acer, valorada a part)
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

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

1 Tancament accés restringit C#*D#*E#*F#

2 Tub 50.50.8 2,000 7,170 11,240 161,182 C#*D#*E#*F#

3 1,000 6,070 11,240 68,227 C#*D#*E#*F#

4 1,000 5,120 11,240 57,549 C#*D#*E#*F#

5 1,000 4,200 11,240 47,208 C#*D#*E#*F#

6 1,000 1,030 11,240 11,577 C#*D#*E#*F#

7 1,000 1,000 11,240 11,240 C#*D#*E#*F#

8 4,000 3,050 11,240 137,128 C#*D#*E#*F#

9 1,000 0,750 11,240 8,430 C#*D#*E#*F#

10 Travessers 1,000 3,250 11,240 36,530 C#*D#*E#*F#

11 1,000 6,410 11,240 72,048 C#*D#*E#*F#

12 1,000 2,220 11,240 24,953 C#*D#*E#*F#

13 8,000 0,920 11,240 82,726 C#*D#*E#*F#

14 1,000 1,030 11,240 11,577 C#*D#*E#*F#

15 Barana 3,000 0,950 11,240 32,034 C#*D#*E#*F#

16 Porta 2,000 2,250 11,240 50,580 C#*D#*E#*F#

17 2,000 0,800 11,240 17,984 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 830,973
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Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 04  ESTRUCTURA
NIVELL 3 02  ELEMENTS ESTRUCTURALS D'ACER LAMINAT
NIVELL 4 03  ELEMENTS AUXILIARS PER ESTRUCTURES D'ACER LAMINAT

1 1ESAAL0010R kg De subministrament i col·locació de reforços d'elements d'encastament, recolzament de graons, replans i
rigiditzadors, amb perfils conformats d'acer laminat S-275-JR, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

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

1 Graons 1er tram 19,000 0,250 65,940 313,215 C#*D#*E#*F#

2 Replà 1,000 1,000 0,900 65,940 59,346 C#*D#*E#*F#

3 Reforç 2,000 0,040 0,900 65,940 4,748 C#*D#*E#*F#

4 Formació graons 2on tram C#*D#*E#*F#

5 Graonat 2º tram 11,000 0,240 0,900 65,940 156,673 C#*D#*E#*F#

6 Replans 1,000 1,000 0,920 65,940 60,665 C#*D#*E#*F#

7 1,000 0,900 0,920 65,940 54,598 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 649,245

2 1ESAAL0026R kg De subministrament i col·locació de platina d'arrencada a fonaments per a pilars metàl·lics, suports de llindes i
altres elements estructurals, d'acer laminat S275JR de 100x140x10mm, amb 2 espàrrecs cargolats de 10 mm de
diàmetre d'acer corrugat tipus B-500SD de 20 cm de longitud aferrats amb resina tipus epoxi a solera existent.
S'inclou forat central, preparació i muntat a taller i col·locat a obra, platines de subjecció, ecpaçat i tallat, així
com tot el petit material necessari per deixar l'element perfectament col·locat a obra.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

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

1 Suports tubs trabat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 1ESAAL0027R kg De subministrament i col·locació de platina d'arrencada a fonaments per a pilars metàl·lics, suports de llindes i
altres elements estructurals, d'acer laminat S275JR de 120x120x10mm, amb 2 espàrrecs cargolats de 10 mm de
diàmetre d'acer corrugat tipus B-500SD de 20 cm de longitud aferrats amb resina tipus epoxi a solera existent.
S'inclou forat central, preparació i muntat a taller i col·locat a obra, platines de subjecció, ecpaçat i tallat, així
com tot el petit material necessari per deixar l'element perfectament col·locat a obra.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

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

1 Suports tubs trabat 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 1ESAAL0028R kg De subministrament i col·locació de platina d'arrencada a fonaments per a pilars metàl·lics, suports de llindes i
altres elements estructurals, d'acer laminat S275JR de 120x120x8mm, amb 4 espàrrecs cargolats de 8 mm de
diàmetre d'acer corrugat tipus B-500SD de 20 cm de longitud aferrats amb resina tipus epoxi a solera existent.
S'inclou forat central, preparació i muntat a taller i col·locat a obra, platines de subjecció, ecpaçat i tallat, així
com tot el petit material necessari per deixar l'element perfectament col·locat a obra.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

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

1 Subjecció bandera 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 1ESAAL0029R ut De subministrament i col·locació de platina d'arrencada a fonaments per a pilars metàl·lics, suports de llindes i
altres elements estructurals, d'acer laminat S275JR de 160x160x8mm, amb 4 espàrrecs cargolats de 8 mm de
diàmetre d'acer corrugat tipus B-500SD de 20 cm de longitud aferrats amb resina tipus epoxi a solera existent.
S'inclou forat central, preparació i muntat a taller i col·locat a obra, platines de subjecció, ecpaçat i tallat, així
com tot el petit material necessari per deixar l'element perfectament col·locat a obra.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

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

1 IPE 200 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 1ESAAX0056 ut De subministrament i col·locació de platina d'arrencada a fonaments per a pilars metàl·lics, d'acer laminat
S275JR de 300x300x12 mm de guix, amb 6 espàrrecs cargolats de 20 mm de diàmetre d'acer corrugat tipus
B-500SD de 50 cm de longitud i 20 cm de pata. S'inclou forat central, introducció dels espàrrecs al formigó fresc,
fixació dels espàrrecs a la placa amb cargols i reomplert de l'espai entre la placa i el formigó amb morter
expansiu.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

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

1 Ancoratges UPN-200 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 05  ALTRES REVESTIMENTS
NIVELL 3 01  GELOSIES

1 1REOGR0170R m² De gelosia de lamel·les d'alumini, de 10x30mm, acabat lacat amb a color a decidir per la propietat, ancorada a
perfils amb tornilleria d'inox.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

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

1 Gelosia 1,000 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#

2 1,000 27,500 27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,100

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 06  PAVIMENTS I SOLERES DE FORMIGÓ I IMPRESOS
NIVELL 3 01  PAVIMENTS FORMIGÓ PER ARMAR
NIVELL 4 01  PAVIMENT FORMIGÓ HA-25/B, 15 CM

1 1REPD30030R m² De paviment de formigó per armar, de ciment pòrtland HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix i amb acabat remolinat
i lliscat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera nova 1,000 5,450 2,600 14,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,170

2 1REPD00060R m³ D'abocat de formigó amb camió bomba, a paviments.
Criteri d'amidament: volum mesurada segons documentació gràfica de projecte

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

1 Solera nova 1,000 5,450 2,600 14,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,170

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 06  PAVIMENTS I SOLERES DE FORMIGÓ I IMPRESOS
NIVELL 3 02  MALLES ACER CORRUGAT
NIVELL 4 01  MALLA B 500 T DE 20X20 CM / PAVIMENTS

1 1REPA5A030R m² D'armat de paviment, amb malla electrosoldada C-251 d'acer corrugat B 500 S, de límit elàstic 500 N/mm², de
mesures de quadrícula 20x20 cm, 8 mm de diàmetre, col·locada  horitzontal.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

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

1 Malla armat 1,000 5,450 4,050 22,073 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,073

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 06  PAVIMENTS I SOLERES DE FORMIGÓ I IMPRESOS
NIVELL 3 03  ESCALES

1 1REPGG0230R ml Formació esgraonat ceràmic sobre llosa d'escala, amb bloc de morter de 40x20x30 cm reomplert amb morter de
ciment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

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

1 Formació d'escales 6,000 1,250 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 07  GESTIÓ DE RESIDUS
NIVELL 3 01  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES
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1 1EAT800020R m³ De càrrega i transport de runes amb carretó, carregat a mà.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica

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

1 Runes segons partida enderroc 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 1EAT800080R ut Recollida i transport a l'abocador controlat de runa semibruta amb contenidor metàl·lic de 1,5 m³, inclou la taxa
de l'abocador.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons volum enderrocat mesurat en perfil esponjat

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

1 Runa segons partida enderroc 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 1EAT800140R ut Recollida i transport a l'abocador controlat de runa semibruta amb contenidors de 6 m³, inclou la part
proporcional de taxa de l'abocador.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons volum enderrocat mesurat en perfil esponjat

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

1 Runa segons partida enderroc 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 07  GESTIÓ DE RESIDUS
NIVELL 3 02  CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES

1 1ATT800010R m³ De càrrega i transport de terres amb carretó, carregat a mà.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte

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

1 Volum segons partida CT 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 1ATT800050R t Taxa per abocament en dipòsit controlat, de terres per camió mitjà de 6 m³ de caixa.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons volum excavat

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

1 Previsió s/ partida CT 1,000 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 08  SEGURETAT I SALUT LABORAL
NIVELL 3 01  MESURES INDIVIDUALS
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1 1SLIXX001 ut Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 08  SEGURETAT I SALUT LABORAL
NIVELL 3 02  MESURES COL·LECTIVES

1 1SLCXX0001 u Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 11  PALETERIA
Título 3 03  PROJECTE ESPECÍFIC
Título 4 09  CONTROL DE QUALITAT
NIVELL 3 01  PROVES EN ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

1 5AC1U00010R ut Assaigs d'unions soldades mitjançant líquids penetrants. Nivells d'acceptació, UNE-EN ISO 23277:2015 i
UNE-EN 571-1:1997 (anul·lada i substituïda per UNE-EN-ISO 3452-1:2014). Jornada a taller/obra.

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

1 Proves de soladura 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 12  SERRALLERIA
Título 3 01  TANCAMENTS PRACTICABLES

1 PAS2-5QMI u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 PAS3-5RIA m2 Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 60, per a un buit d'obra de 7 a 9 m2, col.locada
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PAB0-616W u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de
tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastimentIndeterminat, pany de cop, acabat esmaltat,
col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 K553Z1E1 u Claraboia rectangular de forma plana, practicable, d'1 làmina de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra
de 120x70 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques. S'inclou impermeabilització i p.p.
d'accessoris pel muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 12  SERRALLERIA
Título 3 02  COBERTA TEL·LESCÒPICA

1 E561ZH60 m2 Subministrament i muntatge per substitució de plaques de policarbonat cel·lular de 16 mm de gruix i doble
camara, amb tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil
d'alumini i junts d'estanqueïtat EPDM, col·locat. Inclou els següents elements:

- Canvi de plaques de policarbonat cel·lular de 16mm de gruix i doble càmara, inclòs el desmuntatge del
policarbonat deteriorat existent, càrrega a camió, transport a abocador controlat i gestió del residu.
- Substitució de juntes i tapetes, cargolat amb Inox 316 amb junta EPDM.
- Canvi de tensors Inox 316 per Inox 316 plastificats en blanc.
- Repàs general, enquadrat i ajust de mòduls i canvi de juntes de solapament.
- Es preveu utilitzar les mateixes tapetes.

S'inclou part proporcional de perfils i accessoris pel muntatge i fixació,

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 KAVZZ790 u Subministrament i muntatge de motor reductor per accionament de coberta telescòpica de característiques
equivalents a l'existent. Totalment instal·lat i amb tots els elements necessaris per aconseguir un desplaçament
de la coberta adequat sense efectes de torsió. Inclou protecció plàstica/ o de un altre material per a la protecció
de la cadena. Nomes accesible amb eines. S'inclou p.p. d'accessoris i materials per al muntatge i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 PS3E7100 PA Partida alçada per l'adecuació de motor existent. Inclou protecció plàstica/ o de un altre material per a la
protecció de la cadena. Nomes accesible amb eines. S'inclou p.p. d'accessoris i materials per al muntatge i
connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 12  SERRALLERIA
Título 3 03  ESCALES I PLATAFORMES

1 PQN2-HCLA m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel
seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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2 PB12-DIVQ m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub
60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix i un coeficient de perforació de 40 %, de
100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

AMIDAMENT DIRECTE 275,000

3 E444Z111 u Subministrament,muntatge i fixació d'estructura metàl·lica a base d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per
a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locada a l'obra. El conjunt estructural està format pels següents elements:

- 2 pòrtics amb pilars i bigues d'acer laminat tius HEB 140.
- Bigues travesseres estructurals d'acer laminat tipus HEB140.
- 4 Platines per fixació a la estructura existent de 300x300x5mm..

La fixació es realitzarà mitjançant 4 varilles roscades de D.12mm per cada platina, de 50cm de longitud i 25cm
d'empotrament, fixades amb tac químic a l'estructura existent de l'edifici.

Tot segons plànols i p.p. d'accessoris pel muntatge i col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 P9S0-5Z7U m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

5 KQN2Z002 m Escala metàl·lica recta, de 1,00 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat en calent tipus tubular,
esglaons de planxa metàl·lica d'acer galvanitzat amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i
posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica de 1 metre d'alçada, d'acer
galvanitzat amb tub superior de 42 mm de diàmetre, plafó de planxa d'acer perforada, i muntants de secció
rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils. S'inclou p.p. d'accessoris pel muntatge i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 P89C-3914 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 28,560

7 EQ11Z010 m Subministrament i col·locació de banc de fusta de la zona de platja de 50cm d'alçada, d'estructura metàl·lica,
seient i recobriment lateral de fusta tractada amb pintura o vernís antihumitat. Inclou pulit de la fusta abans de
l'aplicació de la pintura i/o tractament. Construït segons plànols de detall i amb recobriment de llates de fusta
horitontals amb una separació mínima de 5cm. S'inclou part proporcional de material i mà d'obra necessaris per
deixar la construcció totalment acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 PS3E6400 PA Partida alçada de desmuntatge i muntatge de banc de fusta, per al tractament. Inclou pulit de la fusta abans de
l'aplicació de la pintura i/o tractament. Tot inclós.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 12  SERRALLERIA
Título 3 04  DESMUNTATGES I ARRENCADES

1 K21SPA01 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge i arrencada dels elements de fusteries i serralleria a
eliminar amb mitjans manuals. S'inclou neteja, càrrega a camió, transport del residu fins a l'abocador més
proper, i taxes per a la gestió del residu. Tot inclòs.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 12  SERRALLERIA
Título 3 05  AJUDES

1 EY00PP09 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per canalització de canonades a una profunditat no
inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 13  SEGURETAT I SALUT

1 PB70-HC6Z u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 PB70-HC71 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal
segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

3 PB70-HC73 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de
cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

5 EY00PP10 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per canalització de canonades a una profunditat no
inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
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* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 14  ACTUACIONS PAVELLÓ
Título 3 01  FONTANERIA, ACS I CALEFACCIÓ

1 K21PAF01 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge de tots els circuits hidràulics vistos (no encastats) que
donen servei als vestidors (ACS. AFS i calefacció). S'inclou neteja, càrrrega del residu en camió, transport fins a
l'abocador més proper i taxes per a la gestió del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 K21PAF02 u Partida alçada a justificar en obra per a la instal·lació dels circuits hidràulics corresponents que parteixen de la
sala de calderes fins a la instal·lació encastada existent als vestidors del pavelló, mitjançant canonada de
polipropilè PPr de diàmetres equivalents a l'existent i aïllament adequat amb espuma elastomèrica d'espessor
segons RITE. S'inclou suportació, valvuleria, i p.p. d'accessoris pel muntatge i connexionat. Tot inclòs per deixar
la instal·lació completament acabada i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 14  ACTUACIONS PAVELLÓ
Título 3 02  ELECTRICITAT

1 K21PAE01 u Partida alçada a justificar en obra per a l'actualització del quadre general de baixa tensió del pavelló, mitjançant
la substitució dels elements (aparellatge) no homologats per edificis de pública concurrència o que es trobin en
mal estat de conservació. S'inclou etiquetatge amb etiquetes de baquelita, p.p. d'accessoris pel muntatge i
connexionat, i tot el material i mà d'obra necessaris per deixar la instal·lació totalment acabada i en
funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 K21PAE03 u Partida alçada a justificar en obra de revisió de l'estat de la instal·lació elèctrica existent en el pavelló i
instal·lació de línies noves d'iguals característiques per substituir les existents. S'inclouen totes les actuacions
necessàries per tal de deixar la instal·lació completament acabada i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 14  ACTUACIONS PAVELLÓ
Título 3 03  IL·LUMINACIÓ

1 K21PAE02 u Partida alçada a justificar en obra per a la renovació de l'enllumenat d'emergència dels vestuaris, grades, pista
esportiva, passadissos i hall d'entrada. Inclou la instal·lació de noves lluminàries d'emergència de reforç per tal
d'aconseguir en tots els locals una il·luminació mínima de 1 lux i, en el cas de senyalització d'elements de
protecció contra incendis i quadres elèctrics, 5 lux. S'inclouen canalitzacions elèctriques per a la seva
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alimentació i p.p. d'accessoris pel muntatge i connexionat. Tot inclòs per deixar la instal·lació completament
acabada i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 14  ACTUACIONS PAVELLÓ
Título 3 04  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 K21PCI01 u Partida alçada a justificar en obra per a la instal·lació de senyalètica en l'edifici pavelló, cobrint totes les zones i
elements que contempla la normativa vigent (CTE DB SI). Inclou rètols fotoluminiscents per a la senyalització
dels elements de protecció contra incendis (extintors, pulsadors, BIEs, etc) i per a la indicació de les vies
d'evacuació i sortides de l'edfici. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 K21PCI02 u Partida alçada a justificar en obra per a la instal·lació d'un sistema convencional de detecció automàtica i alarma
d'incendis segons normativa vigent, la cobertura del qual s'extendrà a la zona de vestidors, entrada, pista
esportiva, bar, cuina, magatzems sota grades, oficines laterals, escenari, sala de spinning, grades, etc. del
pavelló. S'inclouen detectors òptics, pulsadors, centraleta d'alarma, sirena interior/exterior, canalitzacions en
cable 2x1,5 apantallat dins tub rígid o flexible de PVC i tots els elements necessaris per deixar la instal·lació
completament acabada i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 K21PCI03 u Partida alçada a justificar en obra per a la recol·locació dels extintors existents a una alçada compresa entre
0,80 i 1,20 metres. S'inclou la instal·lació de nous extintors de 6 kg de pols seca ABC (eficàcia 21A-113B) per
tal de reforçar la cobertura existent i poder garantir el radi de 15 metres que exigeix la normativa, i tots els
elements necessaris per deixar la instal·lació totalment acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 K21PCI04 u Partida alçada a justificar en obra per a la sectorització del local on s'ubica el quadre general de baixa tensió del
pavelló. Es tracta de la construcció d'una paret EI-120 mitjançant obra de fàbrica de rajol ceràmic perforat a cara
vista de 11,5 cm d'espessor, i col·locació d'una porta tallafocs EI-60 d'una fulla per a l'accés al recinte de
80x205cm. S'inclou retirada de tancament i porta de fusta existents, neteja de les runes, gestió del residu a
l'abocador i taxes corresponents, i tot el material i mà d'obra necessaris per deixar la instal·lació acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 E7DZI137 u Subministrament i col·locació de tota la instal·lació de protecció passiva contra el foc a totes les instal·lacions
del projecte, segons documentació de projecte, queden inclosos en el cost de la partida els següents conceptes:

- Segellat de passos elèctrics,
- Segellat de passos de canonades no inflamables
- Recobriment de conducte de planxa d'acer galvanitzat o xemeneia de caldera.
- Segellat perimetral de les comportes tallafocs.
- Segellat de passos de canonades inflamables
- Abraçaderes intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.
- Segellat de juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i selladors elàstics.
- Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaris
- Caixons EI-180 per a pas de conductes que travessin sectors d'ncendi, indicats als plànols.
- Tots els seegellats es realitzaran per aconseguir EI-90, EI-120 o EI-180 entre sectors (en funció del que
s'indica al projecte).

Tot segons Normativa CTE-DB-SI.

NOTA:
Totes les actuacions estaran d'acord amb lo establert al projecte executiu i la normativa vigent que és
d'aplicació.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 20061
Capítulo 14  ACTUACIONS PAVELLÓ
Título 3 06  AJUDES

1 EY00PP08 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per canalització de canonades a una profunditat no
inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 24,14000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 24,33000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 24,14000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 24,23000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 24,10000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,10000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 24,10000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,14000 €

A0121000 h Oficial 1a 18,83000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 18,83000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 19,15000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,83000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 19,17000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 18,83000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 19,13000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 19,46000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 19,46000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 19,46000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 19,46000 €

A0135000 h Ajudant soldador 17,60000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 17,53000 €

A013D000 h Ajudant pintor 17,53000 €

A013F000 h Ajudant manyà 17,60000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 17,51000 €

A013H000 h Ajudant electricista 17,51000 €

A013J000 h Ajudant lampista 17,51000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,53000 €

A0140000 h Manobre 16,62000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,13000 €

A0D-0007 h Manobre 22,70000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,47000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 28,10000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,19000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,10000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 27,68000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 28,10000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 27,62000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,10000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,19000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,19000 €

MOAJ01 h Manobre 22,90000 €

MOAJ02 h Ajudant soldador 23,65000 €
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MOOF01 h Oficial 1a 26,65000 €

MOOF02 h Oficial 1a soldador 27,60000 €

MOOF10 h Oficial 1a muntador 26,79000 €
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C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,77000 €

C1503000 h Camió grua 45,42000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 53,97000 €

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 56,08000 €

C152-003B h Camió grua 46,56000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 40,29000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78000 €

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

22,61000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,26000 €

C200KD00 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb disc de diamant 560,00000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 4,19000 €

C200-H7D4 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb disc de diamant 560,00000 €

C201-002N h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 4,50000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,48000 €

MQEX01 h Pala carregadora sobre pneumàtics 65,00000 €

MQFO01 h Camió bomba per a formigonar. 187,80000 €

MQFO02 h Camió grua amb cubilot per formigonar 59,20000 €

MQFO03 h Formigonera 250 l. 6,04000 €

MQFO05 h Remolinador mecànic 6,02000 €

MQPA01 h Màquina tallajunts en paviments 15,37000 €

MQVA01 h Polidora 2,90000 €

MQVA04 h Compressor i dos martells 21,96000 €

MQVA08 h Màquina d'aigua a pressió. 3,00000 €

MQVA09 h Màquina per a raig de sorra a pressió 3,90000 €

MQVA19 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburent. 8,25000 €
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AL01DTXX010 t Taxa d'abocar per terres 1,66000 €

AL01RRXX100 ut Recollida i transport de runa semibruta a l'abocador, amb contenidor metàl·lic de 1,5 m³ de
capacitat, inclou la taxa de l'abocador.

95,00000 €

AL02RRXX150 ut Recollida i transport de runa semibruta a l'abocador, amb contenidor metàl·lic de 6 m³ de capacitat,
inclou la taxa de l'abocador.

213,00000 €

B0111000 m3 Aigua 1,63000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,56000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,04000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 17,93000 €

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

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,26000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 110,61000 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 45,56000 €

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,88000 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,79000 €

B0A1-07J9 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 1 1/2 '', inclosa vareta de
suspensió i tac per fixació

2,28000 €

B0A1-07JC u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 2 '', inclosa vareta de suspensió i
tac per fixació

2,33000 €

B0A1-07JQ u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior 1,66000 €

B0A1-07JT u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior 0,54000 €

B0A1-07K4 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 1 1/4 '', inclosa vareta de
suspensió i tac per fixació

2,23000 €

B0A1-07K5 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 2 1/2 '', inclosa vareta de
suspensió i tac per fixació

2,45000 €

B0A1-07KA u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,34000 €

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 1,08000 €

B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,58000 €

B0A1-07KJ u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,38000 €

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,43000 €

B0A1-07KP u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,79000 €

B0A1-07KQ u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,31000 €

B0A1-07LA u Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior 0,27000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,30000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,43000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,99000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,91000 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 7,08000 €

B0A72K00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior 0,46000 €

B0A72M00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior 1,42000 €
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B0A72P00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de diàmetre interior 2,08000 €

B0A75700 u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,29000 €

B0A75900 u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,33000 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,49000 €

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,68000 €

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,92000 €

B0A75X00 u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,27000 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,37000 €

B0A76631 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 2 ´´, inclosa vareta de suspensió i
tac per fixació

2,25000 €

B0A76731 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 1 1/4 ´´, inclosa vareta de
suspensió i tac per fixació

2,15000 €

B0A76B31 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 1 1/2 ´´, inclosa vareta de
suspensió i tac per fixació

2,19000 €

B0A76D31 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 2 1/2 ´´, inclosa vareta de
suspensió i tac per fixació

2,36000 €

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 4,50000 €

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 8,15000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,17000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,06000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 3,05000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 9,87000 €

B0B3-1K77 m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500
mm

46,44000 €

B0B51220 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm

46,28000 €

B0B51320 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de
1000x500 mm

51,99000 €

B0CA5H60 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 16 mm de gruix i 6 parets, de 600 mm d'amplària i tractament per
a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

55,82000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,38000 €

B0CC3410 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

7,44000 €

B0CCBE3D m2 Transfomat de placa de guix laminat de tipus laminar amb làmina de plom de 2 mm de gruix, placa
de 12.5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190

146,95000 €

B0CC0-21OT m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

9,57000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,63000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,37000 €

B0F1U510 u Maó calat esmaltat color, de 238x117x50 mm, cares vistes, categoria I, HD,R-20, segons la norma
UNE-EN 771-1

0,36000 €

B0F1A-H4LN u Maó calat esmaltat color, de 238x117x50 mm, cares vistes, categoria I, HD,R-20, segons la norma
UNE-EN 771-1

0,36000 €

B147UA20 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament
amb cargols d'acer inoxidable

17,32000 €

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

1,75000 €
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B147UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

226,90000 €

B147UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

55,47000 €

B147W-H5IY u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

55,47000 €

B147W-H5IZ m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,75000 €

B147W-H5J1 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

226,90000 €

B147W-H5J7 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament
amb cargols d'acer inoxidable

17,32000 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-125,00000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

19,50000 €

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €

B2RA75A1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

76,50000 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

23,00000 €

B444Z011 u Estructura d'acer S275JR,p/biguetes peça simp.,perf.HEB140,antiox. 2,01000 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,86000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,96000 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,03000 €

B44Z-0M1D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

3,12000 €

B4F0-0L2M u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir 7,05000 €

B4F7RK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.5 m de llargària, per a revestir 7,05000 €

B55331E1 u Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable amb 1 làmina de metacrilat, per a un buit
d'obra de 120x90 cm amb sòcol prefabricat

148,24000 €

B553Z1E1 u Claraboia plana practic.,1làm.ac.galv.,buit 120x70cm 200,05000 €

B56Z0007 m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de plaques de policarbonat de 14 a 20 mm de gruix 19,60000 €

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,22000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,59000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 0,91000 €
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B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,89000 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,08000 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,11000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,51000 €

B7C71A10 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM)de pes 2.8 kg/m2 i 1.5 mm de gruix adherida a làmina polietilè de
2 mm de gruix

6,75000 €

B7C76DA0 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) per a aïllaments autoadhesiva de 5 kg/m2 de pes i 2.5 mm de
gruix

5,91000 €

B7C9Y4M0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 0,81081 m2.K/W

6,15000 €

B7CPA533 m2 Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 3000x300 mm gruix 50 mm amb llana
mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0.6 mm

34,70000 €

B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària 0,77000 €

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra
el foc, en sacs

0,46000 €

B7D6-0IQK kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra
el foc, en sacs

0,50000 €

B7DZA111 kg Imprimació de protecció contra el foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa,
impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell de llana mineral

13,67000 €

B7DZD111 l Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris,
amb una conductivitat tèrmica 0.035 W/mK, per aplicar amb pistola

0,62000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,07000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,31000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €

B7JZ00K2 m Cinta de plom autoadhessiva de 2 mm de gruix i 5 cm d'amplària,per a junts plaques transformades
guix laminat amb plom

9,59000 €

B8111GC0 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs 50,49000 €

B811-1ZZ2 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs 51,08000 €

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 1,30000 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 1,04000 €

B84Z7830 m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats
cada 300 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 0.6 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

8,89000 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 13,90000 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 3,41000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 12,97000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,08000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 15,59000 €

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 10,66000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 4,25000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 11,41000 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 7,81000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,38000 €

BAB0-16WK u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastimentIndeterminat,
pany de cop, acabat esmaltat

178,54000 €
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BABG7762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop,
acabat esmaltat

145,18000 €

BAQ7-2Q29 u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 100x 200 cm, de cares llises amb
acabat lacat

54,37000 €

BAS0-0ZFB u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 27,80000 €

BAS0-0ZFR u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt 14,91000 €

BAS1-0I0Z u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu alt 238,91000 €

BAS2-0HRG m2 Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 60, per a un buit d'obra de 7 a 9 m2 260,28000 €

BASA22K2 u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 60, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 180x205 cm, preu
alt

824,22000 €

BASA71B2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu alt 226,26000 €

BAVZ0790 u Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 12 kg de massa, per a un eix de 40 mm
de diàmetre

158,09000 €

BAVZZ790 u Motor reductor per accionament coberta telescòpica. Inclòs p.p. d'accessoris pel muntatge i
connexionat.

11.460,00000 €

BAWB-1GJ8 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig,
força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada,
segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural

27,06000 €

BAWS1210 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig,
força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada,
segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural

27,06000 €

BAZ2-2QCF u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 100x 200cm, de DM lacat, per a 1
fulla

74,43000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 24,96000 €

BB10-0XNC m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior,
muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix i un
coeficient de perforació de 40 %, de 100 a 120 cm d'alçària

117,25000 €

BB122EA0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles
cada 20 cm, de 100 cm d'alçària

109,32000 €

BB12DFBC m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior,
muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix i un
coeficient de perforació de 40 %, de 100 a 120 cm d'alçària

117,25000 €

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50
mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,19000 €

BD1A-1NDU m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50
mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

1,84000 €

BDD4-0LVH u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 5,54000 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 5,43000 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,16000 €

BDW3-FFAC u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,26000 €

BDW3-FFAG u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BE30-H61P u Aeroescalfador per a aigua calenta, de 32,6 kW de potència calorífica per a una temperatura de
l'aigua de 80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura d'entrada de l'aire, de 2800 m3/h de
cabal d'aire, com a màxim, amb suports murals

600,45000 €

BE38U003 u Aeroescalfador per a aigua calenta, de 32,6 kW de potència calorífica per a una temperatura de
l'aigua de 80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura d'entrada de l'aire, de 2800 m3/h de
cabal d'aire, com a màxim, amb suports murals

600,45000 €

BE42CB10 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm

49,52000 €
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BE42CB21 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0.6 mm, autoconnectable

52,77000 €

BE42CB40 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm

94,09000 €

BE42CE10 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm

43,48000 €

BE42CJ20 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm

81,13000 €

BE42CK20 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 650 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm

87,92000 €

BE42CN20 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 800 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm

107,31000 €

BE42CQ20 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 900 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm

120,70000 €

BE42CS20 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 1000 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm

134,96000 €

BE42QD40 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm

13,51000 €

BE42QK40 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 650 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm

26,61000 €

BE42QL40 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm

28,45000 €

BE42QS40 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 1000 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm

45,73000 €

BE42-0O7W m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

129,26000 €

BE52Q240 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

13,18000 €

BE52-0OKG m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

13,99000 €

BE611CD0 m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK, resistència tèrmica >=0,88235 m2.K/W, amb paper
kraft-alumini

1,78000 €

BE611CG0 m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK, resistència tèrmica >=1,176 m2.K/W, amb paper
kraft-alumini

1,97000 €

BE611CJ0 m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK, resistència tèrmica >=1,471 m2.K/W, amb paper
kraft-alumini

2,24000 €

BE612AG0 m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK, resistència tèrmica >=1,25 m2.K/W, amb teixit de vidre
negre

3,97000 €

BE613CA0 m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK, resistència tèrmica >=0,73529 m2.K/W, amb alumini
incombustible

2,50000 €

BE6R1A00 m2 Xapa d'alumini d'1 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes 10,60000 €

BEA13261 u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, orientació horitzontal, envoltant d'alumini
anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà, amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, un
rendiment màxim de 80 % i un coeficient de pèrdues <=6 W/m2°C

383,00000 €

BEA16A85 u Col·lector solar de 12 tubs de calor lineal, de superfície d'obertura de 2 a 2.5 m2 i un rendiment del
63% segons UNE-EN 12975-1

856,62000 €

BEA2-16XO u Captador solar plano de plancha de cobre con vidrio templado, orientación vertical, envolvente de
aluminio anodizado y aislamiento de lana mineral de roca, con una superficie activa de 2.25 a 2.55
m2, un rendimiento máximo de 82 % y un coeficiente de pérdidas <=4 W/(m2·°C)

793,80000 €
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BEA7-16YQ u Soporte para seis captadores solares planos con cubierta de vidrio, con una superficie activa de
2.25 a 2.55 m2, vertical

654,55000 €

BEA7-16Z6 u Soporte para ocho captadores solares planos con cubierta de vidrio, con una superficie activa de
2.25 a 2.55 m2, vertical

853,67000 €

BEAZ3001 u Suport per a captador solar pla amb coberta de vidre, amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2,
horitzontal

124,38000 €

BEH74NQ0 u Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aigua, de 150 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 50 kW de potència elèctrica total absorbida i un
COP al voltant de 3, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors semihermètics
alternatius i fluid frigorífic R407c o R410a, amb bescanviadors de tubs de coure i carcassa d'acer

15.713,62000 €

BEHTZNQ0 u Bomb.cal.d'exp.directa,cond.aigua,112kW,E=23,34kW,400V,2 semiherms.alts.,R407c/R410a, 28.606,20000 €

BEJTGP27 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling, sistema d'instal·lació
de 2 tubs, cabal nominal de 15000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx
de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred de
tub de coure amb aletes d'alumini de 65 a 75 kW (aire (30°/60%) aigua (7°/12°)), secció d'impulsió
formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de
retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6

17.006,66000 €

BEJTZP27 u ´´ Dimensions (llarg x ample x alt): 5.132 x 2.082 x 2.300 mm, unitat intempèrie.
´´ Climatitzador Aire primari. Cabal/PED: impulsió 15.000 mch/300 Pa, retorn 15.000 mch/300
Pa.
´´ Característiques mecàniques certificades Eurovent T2/TB2/F9/L1(+700)/L1(-400)/D1
´´ Panell amb aïllament panell 60 mm llana mineral i ruptura de pont tèrmic.
´´ Xapa exterior, interior, perfileria, suports interns recoberts de ZM310, classe de resistència
a la corrosió C5
´´ Tots els materials plàstics en contacte amb el flux d'aire han de ser certificats ISO 846
contra l'acció de fongs i bacteris. En particular tots els rivets, la massilla, les guies dels filtres, els
perfils de portes i panells.
´´ La fabricació de l'interior ha de ser lliure de vores esmolades i no ha de deixar espais
oberts que podrien donar lloc a acumulació de pols.
´´ Totes les seccions de filtració han d'estar proveïdes d'una etiqueta a la porta d'accés.
L'etiqueta ha de resistir a la intempèrie i indicar en condicions de disseny: cabal, pèrdua de càrrega
inicial i final, tipus de filtre, classe de filtració, material del medi filtrant, dimensions i pes dels
mòduls
´´ L'Eficiència energètica de cadascuna de les UTA's:
o Classe d'eficiència energètica hivern B
o Classe d'eficiència energètica estiu E
o SPFe filtres a mitjà ús 2.59
´´ Intercanviador rotatiu de condensació:
o Prestacions en mode fred: eficiència sensible 74.9%, latent 64.0%, potència recuperada
207.5 kW
o Prestacions en mode calor: eficiència sensible 74.9%, latent 0%, potència recuperada 8.0
kW
o Rotor recobert Epoxy, xassís pintat C4.
´´ Secció de mescla 3 comportes:
o Comportes interiors, estanquitat classe 4
´´ Bateria de fred d'expansió directa:
o Tipus de fluid - R410A
o Aire: T/HR, entrada-sortida: 29.0 C / 65 % - 18.0 C / 95,7 %
o Refrigerant: Temperatura evaporació 9 C
o Potència de refrigeració: 109.3 kW
o Safata de comtessat a Inox
o Bastidor a Inox, aletes recobertes AlPrGrey
´´ Secció d'inspecció entre bateries
o Safata de condensats a Inox
o Separador de gotes higiènic extraïble inclòs
´´ Bateria de calor:
o Tipus de fluid - Aigua
o Aire: Temperatura, entrada/sortida: 15.0 - 35.0 C
o Aigua: Temperatura, entrada/sortida: 75.0 - 50.0 C
o Potència tèrmica: 100.5 kW
o Bastidor a Inox, aletes recobertes AlPrGrey
´´ Filtres:
o Filtre aire exterior M6 tipus bossa flexible longitud 520 mm, pèrdua de càrrega a mitjà ús

23.968,00000 €
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108 Pa
o Filtre aire retorn M6 tipus bossa flexible longitud 520 mm, pèrdua de càrrega a mitjà ús 108
Pa
o Filtre aire impulsió F8 tipus bossa flexible longitud 520 mm, pèrdua de càrrega a mitjà ús
189 Pa
´´ Ventiladors:
o Ventiladors d´impulsió, tipus EC, classe d´eficiència del motor IE5, eficiència 71.5 %, P
nominal tot 10.04 kW
o Ventiladors de tornada, tipus EC, classe d'eficiència del motor IE5, eficiència 68.2 %, P
nominal 6.8 kW
´´ Potència sonora dB(A) impulsió 81 / aire exterior 76 / expulsió 86 / extracció 77 / radiat 67
´´ Quadre de força:
o Precablejat i magnetotèrmics de ventiladors i motor del recuperador rotatiu
o Interruptor general

BEK11Q48 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
1025x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

99,32000 €

BEK11TB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
1225x325 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

333,19000 €

BEK89173 u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de
connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre amb
comporta de regulació, de 1500 mm de llargària

136,93000 €

BEKE2C81 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist de
315 mm de diàmetre de connexió i 166 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard,

125,07000 €

BEKS397E u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1500 a 2000 mm d'amplària, 1200 mm
d'alçària i 1500 mm de llargària, amb 5 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de
vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm

725,15000 €

BEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre

5,88000 €

BEU21644 u Col·lector simple de 3/4 ´´ amb 4 sortides d'1/2 ´´ per a instal·lacions de calefacció 15,07000 €

BEU41B31 u Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima
10 bar, amb connexió de 3/4´´

116,44000 €

BEU41F11 u Dipòsit d'expansió de 105 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima
10 bar, amb connexió d'1´´

201,33000 €

BEU41K11 u Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima
10 bar, amb connexió d'1´´

342,82000 €

BEU52322 u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 3/8´´ de diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80 °C 11,04000 €

BEU52552 u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80 °C 10,55000 €

BEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C 11,04000 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D 12,71000 €

BEU6-1CIT u Dipòsit d'expansió de 105 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima
10 bar, amb connexió d'1''

208,53000 €

BEU6-1CIU u Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima
10 bar, amb connexió d'1''

355,07000 €

BEU6-1CIW u Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima
10 bar, amb connexió de 3/4''

120,60000 €

BEU7-1CHB u Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i
revestiment exterior d'alumini, de 300 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1
1/2'', de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima

895,07000 €

BEU9U001 u Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C, termòmetre de control, pilot de senyal de
bloqueig, polsador de reconnexió i beina d'acer inoxidable

85,19000 €

BEU9-H5AY u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D 12,71000 €

BEUA-H5WV u Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C, termòmetre de control, pilot de senyal de
bloqueig, polsador de reconnexió i beina d'acer inoxidable

85,19000 €
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BEUC-0OWB u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre

6,44000 €

BEUE1631 u Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior
d'alumini, de 300 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima
de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima

798,08000 €

BEUE2631 u Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i
revestiment exterior d'alumini, de 300 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´,
de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima

822,29000 €

BEUE-1CJ5 u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 3/8'' de diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80 °C 11,98000 €

BEUE-1CJ6 u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C 11,98000 €

BEUE-1CJE u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80 °C 11,45000 €

BEUG-H5ON u Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs
per a vàlvula de buidat d'1 polzada

19,78000 €

BEV21A00 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge 75,87000 €

BEV21C00 u Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge 64,25000 €

BEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge 62,93000 €

BEV21D01 u Sonda de temperatura EGT347F102L200 de SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=200 mm
amb funda de llautó i rosca 1/2´´ PN16, rang -50 a 160ºC IP65.

52,18000 €

BEV21D09 u Sonda EGT346F102 de SAUTER, de canya Ni1000, Longitut 100 mm. IP65 rang -50 a 160º C. 35,18000 €

BEV21D13 u Sonda de temperatura EGT1000L120LAT de SAUTER, de canya Pt1000, L=120 mm. amb funda
de llautó i rosca 1/2´´ PN16, rang fins a 350º C. Capçal DIN B. IP54.

83,55000 €

BEV21D29 u Sonda temperatura de bulb EGT354F102L50 Ni1000 amb funda de llautó i protecció antilliscament
per a instal·lar a canonada o dipòsits. IP67, rang mesura -35 a 100º C, longitut cable 1 m, longitut
bulb 50 mm Ø extern 6 mm. Rosca R 1/2´´. PN10.

26,58000 €

BEV21E00 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge 35,06000 €

BEV22103 u Transmisor amb sensor ceràmic per a mesura de pressió diferencial model DSDU103F021 de
SAUTER en circuits HVAC per a líquids gasos i vapor no agressiu amb acer inoxidable. Rang
0...2,5 bar. Sortida 0...10Vdc. Pressiómàx. 21 bar (+) i 15 bar (-), Tª. màx. del fluid 80ºC. Connexió
a procés 1/8´´G. Alim. 24V

344,13000 €

BEV22307 u Sonda de pressió positiva muntatge a canonada model DSU203F002 de SAUTER per a líquids,
gasos i vapor i refrigerants no agresius amb l'acer inoxidable, sensor ceràmic, rang 0...2,5 bar,
sortida 0...10 V. Tª màx. 85 ºC. Connexió a procés 1/2´´G. IP65. Alim. 24V

145,13000 €

BEV22C00 u Sonda d'humitat relativa en conducte, amb accessoris de muntatge 411,71000 €

BEV23C06 u Funda ref. FUNDA-PTFE per immersió sondes EGT de SAUTER amb rosca de connexió a procés
1/2´´ G. longitut a determinar amb la sonda EGT seleccionada.

43,33000 €

BEV23C11 u Sonda activa combinada de temperatura i humitat relativa exterior model EGH131F061. Sortida Tª
Ni1000. Sortida H% 0..10V. Rangs de mesura 10..95% H% i Tª -20...80ºC. IP65. Alim. 24Vac.
Tmax 55ºC. Dimensions 72x64x40mm.

250,00000 €

BEV23C26 u Sonda d'humitat i temperatura SIB-THDGF001 amb sortida RS-485 Modbus. Rang d'humitat de 0
a100%h.r. (sense condensació) amb exactitud 2% (10 a 90%h.r.). Rang de temperatura -20 a 60
°C amb exactitud de 0,5%. Alimentació 9 a 24Vac/*Vdc. Consum 0,5Vac.Protecció IP65.

161,72000 €

BEV28030 u Presòstat per a liquids, amb accessoris de muntatge 161,22000 €

BEV29021 u Sonda SIB-SRS2000 de radiació solar vertical de Sauter, Camp espectral 800...1100 nm. Rang de
mesura0...2000 W/m2. Tª de treball -10ºC a 60ºC. H% de treball 0...100%. Sortida analògica 4-20
mA. Preparada per a fixació a màstil. Distància màx. 1000 m (amb cable de 0,5 mm2). Alimentació
12 Vdc.

213,42000 €

BEV29055 u Font d'alimentació commutada EY-PS021F02 de Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 2,5 A. Montaje carril
DIN.

76,13000 €
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BEV2T011 u Termòstat de fums amb rearmament manual model TH17F001 de Sauter, disparada a 240ºC alim.
220 V

80,00000 €

BEV2T012 u Termòstat limitador SIB-BTLP20F001 de Sauter 99,50000 €

BEV31110 u Central de programació per a sistemes de calefacció amb emissors de termòstat intercanviable
digital, programació horaria i setmanal i amb display gràfic

60,08000 €

BEV32I09 u Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la unitat central segons especificacions de projecte
per a la integració d'equips que facilitin la seva comunicació amb protocol Mod bus RTU.
Dinamització de 37 punts de control en el programa de Gestió. Treballs de programació i
configuració del hardware especificat per Sauter. Posada en marxa, lliurament de la documentació i
curs a l'usuari final.

195,31000 €

BEV32I20 u Enginyeria i programació d'imatges i fitxers al servidor web segons especificacions de projecte per
a la integració del Sistemad'enllumenat DALI per a controlar les dades d'ordre de comandament,
estats, nivells lumínics, consignes d'ajust. Dinamització de 264 punts DALI i 24 enceses en el
programa de Gestió. Treballs de programació i configuració del hardware especificat per Sauter.
Posada en marxa, lliurament de la documentació i curs a l'usuari final.

2.163,22000 €

BEV3S014 u Servomotor model AVM115SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE.
Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3 punts i característica de control ajustable.
Força 500 N. Cursa 8 mm i temps 60/120 s.  Alim 24 Vac. Consum 5 VA. IP55.

141,35000 €

BEV3S015 u Servomotor model AVM321SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE.
Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i
característica de control ajustable. Força 1000 N. Cursa 8 mm i temps 48/96 s. Alim 24 Vac/dc
50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip
ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada.

258,73000 €

BEV3S020 u Servomotor model AVM234SF132 de Sauter per a vàlvules V/B UE,UD,UP de 20 mm de cursa.
Microprocessat 0-10V/ 4-20 mA/ 2Punts/ 3Punts. Força 2500 N. Tª màx. ambient 55ºC.
Característica de corba seleccionable entre isoporcentual, quadràtica o linial, cursa 0-40 mm,
temps recorregut seleccionable de 2/4/6 mm/seg. Protecció IP66. Consum 18VA. Alim. 24V

439,20000 €

BEV3S021 u Servomotor model AVM234SF132-5 de Sauter per a vàlvules V/B6R. Microprocessat 0-10V/ 4-20
mA/ 2Punts/ 3Punts. Força 2500 N. Tª màx. ambient 55ºC. Característica de corba seleccionable
entre isoporcentual, quadràtica o linial, cursa 14 mm, temps recorregut seleccionable de 2/4/6
mm/seg. Protecció IP66. Consum 18VA. Alim. 24V

481,35000 €

BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 4,08000 €

BEV5C000 u Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de control
i identificació de les mateixes. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a l'estació i
creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals,
etc.) S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de
formació a l'usuari.

4.504,67000 €

BEV5C001 u Edició de pàgines web al servidor per a la supervisió de la instal·lació in situ a través de la Lan
(ordinador no inclós) o remota via internet (connexió per modem analógic o GSM, router DSL,
WAN/LAN a compte del client). Visualització dinàmica dels valors en imatges estàtiques, llistats
d'alarmes, corbes de tendències i històrics. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de
formació a l'usuari final.

3.364,18000 €

BEVD-H6BN u Presòstat per a liquids, amb accessoris de muntatge 161,22000 €

BEVE-1KAQ u Sonda d'humitat relativa en conducte, amb accessoris de muntatge 287,87000 €

BEVE-1KB2 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge 24,52000 €

BEVE-1KB3 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge 53,05000 €

BEVE-1KB4 u Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge 44,92000 €

BEVE-1KB5 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge 44,00000 €
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BEVZ0002 u Quadre elèctric de control incloent controlador/s lliurement programable/s marca Sauter amb
servidor Web i comunicació BACnet/IP, pel control de 198 punts incloent senyals de reserva, amb
els elements necessaris tals com:
- Estacions escalables EY-AS525F001
- Mòduls I/O EY-IO571, 572 i 532
- Gateway de comunicació amb protocol Modbus RTU EY-CM721
- Panell LCD de visualització a fontal d'estación EY-AS525 ref EY-OP840
- Switch de 5 boques
- Armari metàl·lic Himel o similar
- Transformador 230/24 Vac,
- Base endoll
- Borns i elements protecció.
Totalment cablejat a bornes.

10.753,24000 €

BEVZ0003 u Quadre elèctric de control incloent controlador/s lliurement programable/s marca Sauter amb
comunicació BACnet/IP i DALI, pel control de 24 punts connectats a bornes incloent senyals de
reserva i 264 punts d'integració via bus DALI, amb els elements necessaris tals com:
- Estació escalable EY-RC505F018 amb 2 busos DALI
- Estació escalable EY-RC504F021 amb 1 bus DALI
- Font d'alimentació EY-PS051F800 (3 u)
- Mòduls I/O EY-EM527F001 (3 u)
- Armari metàl·lic Himel o similar
- Transformador 230/24 Vac,
- Base endoll
- Borns i elements protecció.
Totalment cablejat a bornes.

4.884,05000 €

BEW1-0OX5 u Suport estàndard per a conducte circular de 500 mm de diàmetre 11,53000 €

BEW2-FG8A u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 5,39000 €

BEW4A000 u Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm de diàmetre 7,33000 €

BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre 8,12000 €

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 9,25000 €

BEW4E001 u Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre 12,54000 €

BEW4F001 u Suport estàndard per a conducte circular de 650 mm de diàmetre 13,39000 €

BEW4F002 u Suport estàndard per a conducte circular de 700 mm de diàmetre 14,06000 €

BEW4H000 u Suport estàndard per a conducte circular de 800 mm de diàmetre 19,77000 €

BEW4J000 u Suport estàndard per a conducte circular de 900 mm de diàmetre 21,85000 €

BEW4K000 u Suport estàndard per a conducte circular de 1000 mm de diàmetre 24,55000 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 4,85000 €

BEY61A00 u Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa
d'alumini, d'1 mm de gruix

1,03000 €

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 1,11000 €

BEZ4-1CJN kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants 77,46000 €

BEZG4000 kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants 9,45000 €

BF15L720 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, d'1 1/4 ´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 42.4 mm i DN= 32 mm) sèrie M, amb un gruix del tub
de 3.2 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1 sortida de maniguet per 6m de
llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 ´´, acabat pintat

9,58000 €

BF15L830 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2 ´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 48.3 mm i DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub
de 3.2 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1 sortida de maniguet per 6m de
llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/4 ´´, acabat pintat

10,72000 €

BF15L930 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 2 ´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 60.3 mm i DN= 50 mm) sèrie M, amb un gruix del tub
de 3.6 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1 sortida de maniguet per 6m de
llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/4 ´´, acabat pintat

13,85000 €
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BF15L940 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 2 ´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 60.3 mm i DN= 50 mm) sèrie M, amb un gruix del tub
de 3.6 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1 sortida de maniguet per 6m de
llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/2 ´´, acabat pintat

13,93000 €

BF15LA50 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 2 1/2 ´´
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 76.1 mm i DN= 65 mm) sèrie M, amb un gruix del
tub de 3.6 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1 sortida de maniguet per 6m
de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 2 ´´, acabat pintat

17,16000 €

BF16-2N59 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura, fabricat d'acer S195 T, d'1 1/4 '' de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 42,4 mm i DN= 32 mm) sèrie M, amb un gruix del tub
de 3,2 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1 sortida de maniguet per 6m de
llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 '', acabat pintat

9,58000 €

BF16-2N63 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura, fabricat d'acer S195 T, de 2 '' de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 60,3 mm i DN= 50 mm) sèrie M, amb un gruix del tub
de 3,6 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1 sortida de maniguet per 6m de
llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/2 '', acabat pintat

13,93000 €

BF16-2N8Y m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura, fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2 '' de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 48,3 mm i DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub
de 3,2 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1 sortida de maniguet per 6m de
llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/4 '', acabat pintat

10,72000 €

BF16-2NCF m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura, fabricat d'acer S195 T, de 2 1/2 '' de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 76,1 mm i DN= 65 mm) sèrie M, amb un gruix del tub
de 3,6 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1 sortida de maniguet per 6m de
llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 2 '', acabat pintat

17,16000 €

BF526300 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

2,76000 €

BF528300 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

3,30000 €

BF529300 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

4,10000 €

BF53-FGLD m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

2,76000 €

BF53-FGLE m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

3,30000 €

BF53-FGLJ m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

4,10000 €

BF54-1JXW m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,56000 €

BF56-1JXG m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

23,08000 €

BF56-1JXO m Tub de coure R250 (semidur) 1''5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

65,82000 €

BF5A7300 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

13,18000 €

BF5AC400 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.25 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

37,57000 €

BF5H1L00 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament

10,42000 €

BFC0-0AFO m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

11,42000 €

BFC0-0AFX m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,87000 €

BFC0-0AG4 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

3,05000 €
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BFC0-0AG5 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

4,92000 €

BFC0-0AG6 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

7,77000 €

BFC0-0AG7 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

10,23000 €

BFC0-0AG9 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

24,60000 €

BFC15B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,29000 €

BFC16B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

2,10000 €

BFC17B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

3,39000 €

BFC18B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6.9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

5,35000 €

BFC19B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8.6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

7,04000 €

BFC1CB00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12.3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

16,93000 €

BFC1FB00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x17.1 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

33,87000 €

BFM25830 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 110 °C

20,36000 €

BFM4-2161 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 110 °C

21,80000 €

BFQ0-0DCY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

1,53000 €

BFQ0-0DDE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

3,51000 €

BFQ0-0DG0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

1,29000 €

BFQ0-0DGK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

1,87000 €

BFQ0-0DGR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

2,36000 €

BFQ0-0DGS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

2,56000 €

BFQ0-0DGT m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000

2,62000 €
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BFQ0-0DGU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

3,04000 €

BFQ0-0DGV m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000

2,84000 €

BFQ0-0DGY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

3,56000 €

BFQ0-0DH3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

3,70000 €

BFQ0-0DH7 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

4,88000 €

BFQ0-0DIE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

1,23000 €

BFQ0-0DK5 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

4,05000 €

BFQ0-0DKA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

5,15000 €

BFQ0-0DKR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

21,42000 €

BFQ0-0DKU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

9,84000 €

BFQ32CCA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

4,50000 €

BFQ32CDA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

4,87000 €

BFQ3387A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,22000 €

BFQ33A5A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,63000 €

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,21000 €

BFQ33C9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,05000 €
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BFQ33CBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,40000 €

BFQ33CCA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

5,23000 €

BFQ33CEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

6,11000 €

BFQ33CGA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

6,96000 €

BFQ33CLA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

8,84000 €

BFQ33E6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

6,04000 €

BFQ33E7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

6,35000 €

BFQ33ECA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

8,39000 €

BFQ33GEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

16,90000 €

BFQ36C5A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,83000 €

BFQ36EQA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

36,78000 €

BFR0-0D7U m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

13,36000 €

BFR0-0D7Z m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

15,67000 €

BFR0-0D81 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

20,83000 €

BFR11410 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0.6 mm de
gruix

5,67000 €

BFR11510 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0.6 mm de
gruix

6,65000 €

BFR11710 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0.6 mm de
gruix

8,84000 €

BFW15700 u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat d'1 1/4 ´´ de diàmetre, amb extrems ranurats i
acabat pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

32,76000 €

BFW15800 u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat d'1 1/2 ´´ de diàmetre, amb extrems ranurats i
acabat pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

32,76000 €

BFW15900 u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat de 2 ´´ de diàmetre, amb extrems ranurats i
acabat pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

39,12000 €

BFW15A00 u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat de 2 1/2 ´´ de diàmetre, amb extrems ranurats
i acabat pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

52,79000 €

BFW1-0CVP u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre i
0,6 mm de gruix

6,53000 €
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BFW1-0CVU u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre i
0,6 mm de gruix

6,72000 €

BFW1-0CVW u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre i
0,6 mm de gruix

7,36000 €

BFW526B0 u Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,07000 €

BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,31000 €

BFW529B0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,65000 €

BFW5A7B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,62000 €

BFW5ACB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

8,66000 €

BFW5-2NYE u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat d'1 1/2'' de diàmetre, amb extrems ranurats i
acabat pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

35,77000 €

BFW5-2NYG u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat d'1 1/4'' de diàmetre, amb extrems ranurats i
acabat pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

35,77000 €

BFW5-2NYH u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat de 2'' de diàmetre, amb extrems ranurats i
acabat pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

42,71000 €

BFW5-2NYI u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat de 2 1/2'' de diàmetre, amb extrems ranurats i
acabat pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

57,63000 €

BFW6-04NP u Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,18000 €

BFW6-04NU u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,44000 €

BFW6-04O0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,81000 €

BFWA-0AP5 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 0,93000 €

BFWA-0AP6 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar 3,61000 €

BFWA-0AP7 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar 5,80000 €

BFWA-0AP9 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar 9,88000 €

BFWA-0APC u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 1,66000 €

BFWA-0APD u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar 7,99000 €

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 1,09000 €

BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 1,93000 €

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar 4,20000 €

BFWC1820 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar 6,75000 €

BFWC1920 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar 9,30000 €

BFWC1C20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar 11,50000 €

BFWC1F20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 125 mm de diàmetre, per a soldar 14,51000 €

BFWD-2HKN u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1''5/8 '' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

15,64000 €

BFWD-2HKW u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 '' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

2,92000 €

BFWD-2HKY u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 '' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

2,90000 €

BFWR1141 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre i
0.6 mm de gruix

5,98000 €

BFWR1151 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre i
0.6 mm de gruix

6,14000 €

BFWR1171 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre i
0.6 mm de gruix

6,73000 €

BFY3-065H u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm
de gruix

0,35000 €
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BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm
de gruix

0,05000 €

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm
de gruix

0,22000 €

BFY3-065M u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm
de gruix

0,16000 €

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm
de gruix

0,13000 €

BFY3-065O u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm
de gruix

0,27000 €

BFY5A600 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 15 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,17000 €

BFY5A800 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,19000 €

BFY5A900 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,22000 €

BFY5CQ00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,50000 €

BFY5CW00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´5/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

3,35000 €

BFY7-0DW8 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,76000 €

BFY7-0DWD u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,81000 €

BFY7-0DWF u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,91000 €

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, soldat

0,13000 €

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, soldat

0,20000 €

BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de
diàmetre, soldat

0,29000 €

BFYC1820 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de
diàmetre, soldat

0,37000 €

BFYC1920 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de
diàmetre, soldat

0,44000 €

BFYC1C20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de
diàmetre, soldat

0,61000 €

BFYC1F20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 125 mm de
diàmetre, soldat

0,78000 €

BFYC-04OK u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,28000 €

BFYC-04OQ u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 15 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,21000 €

BFYC-04OX u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,24000 €

BFYC-04PA u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4 '' de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,89000 €

BFYC-04PD u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 '' de diàmetre nominal,
per a soldar per capilaritat

0,58000 €

BFYC-04PI u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1''5/8 '' de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

4,22000 €
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BFYF-0AQ0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, soldat

0,13000 €

BFYF-0AQ1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de
diàmetre, soldat

0,29000 €

BFYF-0AQ2 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de
diàmetre, soldat

0,37000 €

BFYF-0AQ4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de
diàmetre, soldat

0,61000 €

BFYF-0AQ7 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, soldat

0,20000 €

BFYF-0AQ8 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de
diàmetre, soldat

0,44000 €

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm
de gruix

0,13000 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm
de gruix

0,16000 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm
de gruix

0,22000 €

BFYQ3090 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm
de gruix

0,27000 €

BFYQ30A0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm
de gruix

0,35000 €

BFYR1141 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

0,75000 €

BFYR1151 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

0,79000 €

BFYR1171 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

0,90000 €

BG12-0G56 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

1,99000 €

BG12-0G57 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

4,54000 €

BG134801 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb dotze
mòduls i per a encastar

16,87000 €

BG13-0G09 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

5,28000 €

BG13-0G1N u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

9,30000 €

BG144302 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de quinze mòduls i per a
muntar superficialment

59,09000 €

BG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i per a
muntar superficialment

250,96000 €

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i per a
muntar superficialment

0,83000 €

BG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

3,71000 €

BG161522 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

4,76000 €

BG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

8,37000 €

BG1B0950 u Armari de polièster de 750x1000x300 mm, amb tapa fixa 501,97000 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000

0,71000 €
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BG212810 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,04000 €

BG222910 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,38000 €

BG225710 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,34000 €

BG225810 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,45000 €

BG225910 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,68000 €

BG22S303 u Instal·lació elèc. i de control prod. solar 750,00000 €

BG29-1ZT8 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 600 mm d'amplària 33,16000 €

BG2DBGK0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm 34,46000 €

BG2DCGM0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 500 mm 15,81000 €

BG2DZGM0 m Safata xapa llisa acer galvanitzat sendzimir,150mmx500mm 15,81000 €

BG2G-1OJU m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària 5,32000 €

BG2J-0BCI m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm 19,94000 €

BG2P-1KUW m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,71000 €

BG2P-1KUX m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,04000 €

BG2Q-1KSR m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,55000 €

BG2Q-1KSS m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,82000 €

BG2ZAAK0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 400 mm d'amplària 17,56000 €

BG2ZABM0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 500 mm d'amplària 9,99000 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,85000 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,17000 €

BG312340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,65000 €

BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,66000 €

BG312660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

5,46000 €

BG312670 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

8,24000 €

BG322150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

0,64000 €

BG322170 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC

1,70000 €
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BG32B120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,21000 €

BG338300 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina
amb baixa emissió fums

1,86000 €

BG33-G2VM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

2,07000 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,46000 €

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,06000 €

BG33-G2WW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

10,31000 €

BG33-G2WY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

4,58000 €

BG33-G2X0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

6,84000 €

BG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

28,31000 €

BG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

26,64000 €

BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

12,00000 €

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

12,20000 €

BG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

12,53000 €

BG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

12,79000 €

BG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

26,23000 €

BG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

26,70000 €

BG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

54,05000 €



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 24

MATERIALS

BG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

55,65000 €

BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

56,93000 €

BG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

74,59000 €

BG415DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

151,10000 €

BG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

160,28000 €

BG41G1QP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

414,63000 €

BG41ZG01 u Interruptor guardamotor, I=0,63-1A, 3P, col. perfil DIN. 40,64000 €

BG41ZG02 u Interruptor guardamotor, I=2,5-4A,3P, col. perfil DIN. 76,83000 €

BG41ZG03 u Interruptor guardamotor, I=4-6,3A,3P, col. perfil DIN. 76,83000 €

BG41ZQ04 u Quadre de control de la UTA 4.812,50000 €

BG41ZZ03 u Quadre de protecció i control equip de bombeig, tot inclòs. 540,40000 €

BG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

25,35000 €

BG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

25,75000 €

BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

155,82000 €

BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

131,77000 €

BG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

173,75000 €

BG47122A u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), unipolar (1P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat
dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1
mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul)

5,22000 €

BG47222B u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul
d'amplària (18mm p/ mòdul)

30,93000 €

BG47424A u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat
dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2
mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)

32,60000 €
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BG47434A u Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat
dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2
mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)

26,16000 €

BG48A444 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

175,55000 €

BG48B44C u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

90,18000 €

BG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos
circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores

75,20000 €

BG4A-2R57 u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), unipolar (1P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat
dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1
mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul)

5,96000 €

BG4R4450 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1

34,73000 €

BG4R4850 u Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1

36,50000 €

BG62DG9J u Commutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

4,53000 €

BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà

3,08000 €

BG69-1NKA u Commutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

5,26000 €

BG6G-1NY9 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà

7,36000 €

BG70-H6HT u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues
resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps
de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i
envellidor, preu mitjà

71,60000 €

BG731282 u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues
resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps
de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i
envellidor, preu mitjà

71,60000 €

BG8CA1DD u Actuador per a equips DALI, amb accés a bus del sistema per cable, per a carril DIN 369,64000 €

BG8CZ1DD u Driver DALI, bus cable, carril DIN. 90,10000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,44000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,96000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BGW2DBGK u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en
calent, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària

11,38000 €

BGW2DCGM u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 100 mm d'alçària i 500 mm d'amplària

7,43000 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals 0,46000 €
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BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,42000 €

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,38000 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,40000 €

BGW8-0ASI u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,41000 €

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,43000 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €

BGWD-0AS7 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals 0,49000 €

BGY1-1OYM u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 600 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

9,42000 €

BGY2ABK1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

7,58000 €

BGY2ACM1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
500 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

4,98000 €

BH61RC4A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

87,50000 €

BH61RC9A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

105,70000 €

BH6E1320 u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de bateria i
bateria de Ni-Cd, amb telecomandament, grau de protecció IP20 i una autonomia de 1 a 1.5 h

44,15000 €

BH6EZ320 u Kit emerg.perm.p/làmp.led GEWISS GWS3198,auton.3h,IP65. 163,86000 €

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 3,92000 €

BHB53751 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 700 mm de
llargària, 17 W de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

53,95000 €

BHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de
llargària, 38 W de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

72,15000 €

BHB5QH53 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de
llargària, 57 W de potència, flux lluminós de 6000 lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

120,25000 €

BHB5ZH53 u Llum.estanca+leds GEWISS Smart[3] Plus ref.GWS3322AT840 178,99000 €

BHQL11M0 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum simètrica extensiva, de 156 W de potència, flux lluminós de 21200 lm, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau
de protecció IP66

320,00000 €

BHQL21R0 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució
de la llum simètrica extensiva, de 366 W de potència, flux lluminós de 48000 lm, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció
IP66

880,00000 €

BHQLZ1M0 u Projector ext.leds GEWISS GWP2174NS SMART[PRO]2.0, 165W, 18800lm. 486,00000 €

BHQZ21R0 u Projector ext.leds GEWISS SMART [PRO] 2.0,ref.GWP2274MS 842,40000 €

BHQZ21R1 u Projector ext.leds GEWISS SMART [PRO] 2.0 ref. GWP2274CS 842,40000 €

BHV1-H6X0 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups de llums, amb alimentació i sortida de bus,
per a col.locar en carril DIN

315,77000 €

BHV31400 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups de llums, amb alimentació i sortida de bus,
per a col.locar en carril DIN

315,77000 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,50000 €

BJ60-FFV7 u Descalcificador compacte amb comandament per temps, amb pressió mínima de 2 bar i màxima de
6 bar, de cabal 2,2 m3/h, de diàmetre 1''1/2

1.317,49000 €
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BJ621230 u Descalcificador compacte amb comandament per temps, amb pressió mínima de 2 bar i màxima de
6 bar, de cabal 2.2 m3/h, de diàmetre 1´´

687,93000 €

BJ6212A0 u Descalcificador compacte amb comandament per temps, amb pressió mínima de 2 bar i màxima de
6 bar, de cabal 2.2 m3/h, de diàmetre 1´´1/2

1.276,10000 €

BJABS301 u Drain Back BAXI DB150 5.298,21000 €

BJACB370 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta sanitària amb caldera, 78 kW de potència tèrmica,
cabal d'entrada de 2.76 m3/h a 80 °C amb un gradient tèrmic de 25 °C, cabal d'ACS de 1.5 m3/h a
10 °C amb un gradient tèrmic de 45 °C, plaques d'acer inoxidable de designació 1.4401 (AISI 316)
, amb junt elastomèric desmontable i bastidor d'acer S235JR amb connexions roscades d'1 1/4 ´´,
per a muntar sobre bancada

437,35000 €

BJACB470 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta sanitària amb caldera, 105 kW de potència tèrmica,
cabal d'entrada de 3.72 m3/h a 80 °C amb un gradient tèrmic de 25 °C, cabal d'ACS de 2 m3/h a
10 °C amb un gradient tèrmic de 45 °C, plaques d'acer inoxidable de designació 1.4401 (AISI 316)
, amb junt elastomèric desmontable i bastidor d'acer S235JR amb connexions roscades d'1 1/4 ´´,
per a muntar sobre bancada

495,94000 €

BJACB570 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta sanitària amb caldera, 131 kW de potència tèrmica,
cabal d'entrada de 4.64 m3/h a 80 °C amb un gradient tèrmic de 25 °C, cabal d'ACS de 2.5 m3/h a
10 °C amb un gradient tèrmic de 45 °C, plaques d'acer inoxidable de designació 1.4401 (AISI 316)
, amb junt elastomèric desmontable i bastidor d'acer S235JR amb connexions roscades d'1 1/4 ´´,
per a muntar sobre bancada

539,89000 €

BJACB670 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta sanitària amb caldera, 157 kW de potència tèrmica,
cabal d'entrada de 5.56 m3/h a 80 °C amb un gradient tèrmic de 25 °C, cabal d'ACS de 3 m3/h a
10 °C amb un gradient tèrmic de 45 °C, plaques d'acer inoxidable de designació 1.4401 (AISI 316)
, amb junt elastomèric desmontable i bastidor d'acer S235JR amb connexions roscades d'1 1/4 ´´,
per a muntar sobre bancada

598,48000 €

BJACZ370 u Bescanv.plaques,pot=60kW,16 plaques de titani, junt EPDM.,con.2´´ 1.344,21000 €

BJACZ470 u Bescanv.plaques,pot=130kW,21 plaques de titani, junt EPDM.,con.2´´. 1.393,86000 €

BJACZ570 u Bescanv.plaques,pot=160kW,25 plaques d'inox. AISI 316, junt EPDM.,con.2´´ 962,35000 €

BJACZ670 u Bescanv.plaques,pot=95kW,16 plaques de titani, junt EPDM.,con.2´´ 863,00000 €

BJACZZ70 u Bescanv.plaques,pot=165kW,26 plaques de titani, junt EPDM.,con.2´´ 1.061,68000 €

BM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície

22,03000 €

BM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65 245,10000 €

BM11-H6BF u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots 331,89000 €

BM121400 u Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de
prova d'alarma

203,45000 €

BM12UG60 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots 331,89000 €

BM12-0SXF u Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de
prova d'alarma

205,77000 €

BM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

20,10000 €

BM131212 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior

20,10000 €

BM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
per a col·locació interior

50,52000 €

BM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

7,70000 €

BM15-H62M u Detector de gas natural a dos nivells, IP65 245,10000 €

BM16-0SX1 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície

22,25000 €
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BM18-0SYT u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

8,11000 €

BM19-0SYD u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior

18,42000 €

BM19-0SYG u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

18,42000 €

BM19-0SYH u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
per a col·locació interior

46,30000 €

BM20-0T11 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment

210,91000 €

BM235BAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment

213,48000 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 72,82000 €

BM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C,
amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar
del sostre

59,85000 €

BM32-H6BC u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C,
amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar
del sostre

59,85000 €

BM33-0T4U u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 71,35000 €

BMD22130 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge encastat en portes metàl·liques,
interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 9 mm,
amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària i amb certificat de
grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6

12,71000 €

BMD2Z130 u Interruptor de contacte ,p/munt.encastat 12,71000 €

BMS0-1K1S u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

9,89000 €

BMS0-1K1T u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

4,18000 €

BMS0-1K21 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

9,19000 €

BMSB31P0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

4,05000 €

BMSB5HP0 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

8,91000 €

BMSBANP0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

9,58000 €

BMY0-0TC2 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,59000 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,35000 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,65000 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,58000 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,29000 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,60000 €

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,37000 €

BMY2-0TBU u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,68000 €

BMY2-0TBV u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,62000 €

BMY2-0TBW u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,31000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €
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BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 9,00000 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,30000 €

BMY3-H5CU u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 9,00000 €

BN314320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1/2´´, de 10 bar de PN i preu alt

9,94000 €

BN314720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt

3,29000 €

BN315720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt

4,56000 €

BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´, de 25 bar de PN i preu alt

7,53000 €

BN317720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt

14,62000 €

BN318320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt

38,73000 €

BN318720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt

16,87000 €

BN319720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
2´´, de 25 bar de PN i preu alt

28,12000 €

BN31B720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3´´, de 25 bar de PN i preu alt

74,10000 €

BN38-0XBC u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1/2 '',i preu alt de 25 bar de PN

3,58000 €

BN38-0XBD u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1
'',i preu alt de 25 bar de PN

8,20000 €

BN38-0XBE u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2
'',i preu alt de 25 bar de PN

30,62000 €

BN38-0XBG u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1''1/4 '',i preu alt de 25 bar de PN

12,74000 €

BN38-0XBL u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4 '',i preu alt de 25 bar de PN

4,97000 €

BN38-0XBP u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3
'',i preu alt de 25 bar de PN

80,69000 €

BN38-0XBR u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1''1/2 '',i preu alt de 25 bar de PN

18,37000 €

BN38-0XBY u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1''1/2 '',i preu alt de 10 bar de PN

42,17000 €

BN710036 u Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN025F300 de Sauter, amb 3 racors per l'acoblament
a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN25, Kvs=10m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm.
Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951025.

142,15000 €

BN710037 u Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN032F200 de Sauter, amb 3 racors per l'acoblament
a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN32, Kvs = 16 m3/h, Tª máx = 150º C. Caracteristica
seleccionable. Inclou racors ref 361951032.

181,50000 €

BN710038 u Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN040F300 de Sauter, amb 3 racors per l'acoblament
a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN40, Kvs = 22 m3/h, Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm.
Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951040.

221,28000 €

BN710059 u Vàlvula 3 vies de seient model B6R25F210 de SAUTER. Connexió roscada 1´´, PN16. Kvs=6,3
m3/h. Cos bronze. Premsa junta tòrica. Tª màx. 130ºC.  Característica linial. Cursa 14 mm.

323,00000 €

BN711641 u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=5,7, de 16 bar de
PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula

75,25000 €
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BN712545 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4, de 16 bar de
PN, recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula

212,39000 €

BN713745 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar
de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la
vàlvula

442,21000 €

BN713843 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar
de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la
vàlvula

529,41000 €

BN713943 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de
PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula

555,97000 €

BN718450 u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de
PN, de llautó, preu alt

338,16000 €

BN719049 u Vàlvula de seient de 3 vies amb brides, model BQE080F300 de Sauter. Cos de fundició gris PN16,
DN80, Kvs = 100 m3/h, cursa 20 mm. Característica isopercentual. Tª máx = 150º C.

618,03000 €

BN73-H5DF u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=5,7, de 16 bar de
PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula

75,25000 €

BN73-H5DK u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de
PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula

555,97000 €

BN73-H5DL u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar
de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la
vàlvula

442,21000 €

BN73-H5DM u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar
de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la
vàlvula

529,41000 €

BN8125A0 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

18,98000 €

BN8125B0 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

28,85000 €

BN812670 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

5,34000 €

BN812680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

7,20000 €

BN85-0X40 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

20,98000 €

BN85-0X42 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

31,89000 €

BN85-0X45 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

7,95000 €

BN85-0X49 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

5,90000 €

BNE15300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre

5,41000 €

BNE16300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre

7,87000 €

BNE18300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre

18,32000 €

BNE19300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre

28,62000 €

BNE2-1N57 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1''1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre

19,57000 €

BNE2-1N5B u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4'' de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre

5,78000 €



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 31

MATERIALS

BNE2-1N5D u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1'' de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre

8,41000 €

BNE2-1N5E u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2'' de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre

30,59000 €

BNF0-214Z u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 1/2'' 24,05000 €

BNF0-2150 u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió mascle-femella, de diàmetre 1/2'' 24,05000 €

BNF11A40 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 40 mm de diàmetre nominal, amb
cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb
vàlvula de regulació de la temperatura preajustada

772,47000 €

BNF11B15 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions
roscades de M28x1,5 i amb adptador per a tub de 22 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de
regulació de la temperatura

59,12000 €

BNF1-H5P2 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions
roscades de M28x1,5 i amb adptador per a tub de 22 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de
regulació de la temperatura

59,12000 €

BNF1-H5P7 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 40 mm de diàmetre nominal, amb
cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb
vàlvula de regulació de la temperatura preajustada

772,47000 €

BNF2-2146 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 1/2'',
tarada a 6 bar, 120°C de temperatura màxima

4,24000 €

BNF2-214G u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 1/2'',
tarada a 3 bar, 120°C de temperatura màxima

4,03000 €

BNF51321 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 1/2´´,
tarada a 3 bar, 120°C de temperatura màxima

3,75000 €

BNF51621 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 1/2´´,
tarada a 6 bar, 120°C de temperatura màxima

3,95000 €

BNFBU010 u Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs
per a vàlvula de buidat d'1 polzada

19,78000 €

BNFC1211 u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió mascle-femella, de diàmetre 1/2´´ 22,26000 €

BNFC1221 u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 1/2´´ 22,26000 €

BNG0-H5Q9 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment oberta),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 350 mbar

165,56000 €

BNG6A264 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment oberta),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 350 mbar

165,56000 €

BNL11A33 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió
(diàmetre nominal 32 mm), de tipus simple, pressió màxima 0.6 bar, cos de la bomba de fosa,
motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència
nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.22 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009

342,40000 €

BNL11A43 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió
(diàmetre nominal 32 mm), de tipus simple, pressió màxima 0.8 bar, cos de la bomba de fosa,
motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència
nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.24 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009

357,60000 €

BNL1A130 u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1´´
(diàmetre nominal 15 mm), pressió màxima 0.4 bar, cabal màxim 2.8 m3/h, cos de la bomba de
bronze, motor monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència amb regulació de 3
velocitats, grau de protecció IP44

235,20000 €

BNL1A270 u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1 1/2´´
(diàmetre nominal 15 mm), pressió màxima 0.7 bar, cabal màxim 4.2 m3/h, cos de la bomba de
bronze, motor monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 140 W de potència amb regulació de 3
velocitats, grau de protecció IP44

289,60000 €

BNL1A365 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 32 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal,
índex d'eficiència energètica IEE=<0.21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de
funcionament nocturn

804,79000 €
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BNL1A465 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal,
índex d'eficiència energètica IEE=<0.21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de
funcionament nocturn

884,80000 €

BNL1A4A1 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1.8 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 800 W de potència nominal,
índex d'eficiència energètica IEE=<0.27 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009

1.845,60000 €

BNL1A565 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal,
índex d'eficiència energètica IEE=<0.21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de
funcionament nocturn

968,01000 €

BNL1A691 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 65 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1.6 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1500 W de potència nominal,
índex d'eficiència energètica IEE=<0.25 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009

2.884,80000 €

BNL1Z365 u Bomb.circ.hum. GRUNDFOS MAGNA1 32-80,rosc.,DN=32mm,simp.,P=8bar,230V,a/var.freq.. 1.311,18000 €

BNL1Z465 u Bomb.circ.hum. GRUNDFOS MAGNA1 40-100F,emb.,DN=40mm,simp.,P=10bar,230V,a/var.freq., 1.804,62000 €

BNL1Z565 u Bomba.circ.hum. GRUNDFOS MAGNA1 50-80F.a/var.freq. 2.340,33000 €

BNL1Z691 u Bomba.circ.hum. GRUNDFOS MAGNA1 50-120F, a/var.freq. 2.615,55000 €

BNL1ZZ65 u Bomb.circ.hum. GRUNDFOS MAGNA1 50-80F,embr.,DN=50mm,simp.,P=8bar,230V,a/var.freq.. 2.045,68000 €

BNN1-33FN u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada de 2'' de diàmetre nominal, rotor
tipus monocanal amb un pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i
una potència de 0.5 a 0.75 kW a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

666,40000 €

BNN21251 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada de 2´´ de diàmetre nominal, rotor
tipus monocanal amb un pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i
una potència de 0.5 a 0.75 kW a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

626,40000 €

BOCAZH60 m2 Placa policarbonat doble cel,g=16mm. 28,64000 €

BQ11U010 m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissada 79,35000 €

BQ11Z010 m banc de fusta, estr.metàl·lica,revestiment de fusta. Tot inclòs. 79,35000 €

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

335,11000 €

BQN2Z001 m Escala metàl·lica recta, de 1,00m. 335,11000 €

EP00J080 u Brides DN25 PN16 0,00000 €

EP00C1080 u Brides DN80 PN 16/10 segons EN 1092-2 0,00000 €

EP00CM1080 u Cargol ø19 0,00000 €

MT01XXXX030 m³ Sorra garbellada 41,59000 €

MT01XXXX040 m³ Grava 44,35000 €

MT02ALXX070 kg Pols de quars. 0,63000 €

MT02ALXX080 kg Resines 8,53000 €

MT02ALXX090 l Aigua 0,01000 €

MT02ASXX090 kg Capa de rodament colorant i desencofrant 1,31000 €

MT02CIXX010 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 0,16000 €

MT02CIXX040 kg Ciment superfí pigmentat en tota la seva massa, per a la realització de revestiment de Microciment 2,91000 €

MT02FOAA050 m³ Formigó per armar, subministrat per central de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de 20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima
de 0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i per ambient IIa.

95,00000 €
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MT02FOAE050 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central de formigó, de resistència característica 25
N/mm² de consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de 20 mm, amb una relació
aigua/ciment màxima de 0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i per ambient IIa.

102,00000 €

MT02FODX010 m³ Formigó HL-150/B/20 85,00000 €

MT02FOMA010 m³ Formigó en massa, subministrat per central de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de 20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima
de 0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,  ambient I.

92,00000 €

MT02FOMC010 m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central de formigó, de resistència característica 20
N/mm² de consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de 20 mm, amb una relació
aigua/ciment màxima de 0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,  ambient I.

99,00000 €

MT02MOXX010 m³ Morter autoanivellant, fluid de sulfat de calci, buidat bombejat. 177,84000 €

MT02MOXX060 kg Morter autoanivellant expansiu. 1,14000 €

MT02MOXX070 kg Morter acolorit fluid, d'altes resistències, amb resines, per a renovació, reparació de paviments de
capa fina.

1,18000 €

MT02MOXX080 kg Morter autoanivellant, fluid de sulfat de calci amb anhidrita, buidat bombejat. 0,49000 €

MT02MOXX091 kg Morter monocomponent a base de ciment, inhibidors de corrosió i polímers en pols, per a la
protecció i passivació d'armadures d'acer, i com pont d'unió entre morter de reparació i formigó
existent.

4,19000 €

MT02MOXX092 kg Morter fluït, d'elevada resistència mecànica i retracció compensada, amb una resistència a
compressió a 28 dies major o igual a 78,5 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a 20000
N/mm², classe R4, tipus CC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, per a reparació estructural del formigó.

0,74000 €

MT03ACXX010 kg Acer corrugat B 400 S 2,50000 €

MT03ACXX020 kg Acer corrugat B 400 SD 2,50000 €

MT03ACXX030 kg Acer corrugat B 500 S 2,50000 €

MT03ACXX040 kg Acer corrugat B 500 SD 2,50000 €

MT03ACXX060 kg Acer corrugat B 400 S, muntat a taller 2,50000 €

MT03ACXX070 kg Acer corrugat B 400 SD, muntat a taller 2,50000 €

MT03ACXX080 kg Acer corrugat B 500 S, muntat a taller 2,50000 €

MT03ACXX090 kg Acer corrugat B 500 SD, muntat a taller 2,50000 €

MT03ALXX010 kg Acer d'elements d'ancoratge en perfils S-275-JR 2,25000 €

MT03ALXX020 kg Acer en perfils S-275-JR (A-44) (IPN, IPE, UPN, HEB, HEM, HEA) laminats en calent 3,50000 €

MT03ALXX040 kg Acer en perfils S-355-JR (A-52) foradats, laminats en  calent 3,25000 €

MT03ALXX050 kg Acer en perfils S-275-JR (A-44)  (L, T, LD) conformats 2,05000 €

MT03MAXX050 m² Malla C-251, 20x20 diàmetre 8 B 500 S, en elements de 6x2,20 m 4,27000 €

MT03VAXX130 ut Conjunt de volanderes, rosca i contrafemella per a cargolat d'espàrrec de 20 mm de diàmetre. 2,05000 €

MT04FUXX010 ml Tauló de pi de 75x225 mm - cost per 50 usos - 0,09000 €

MT04FUXX080 m² Tauler de fusta per encofrar de 197x50x2,7 cm, amb unions encolades, de fusta de pi
seleccionada, amb perfil tipus T als extrems i amb tractament desencofrant, - cost per 20 usos -

0,71000 €

MT04VAXX010 ml Puntal de pi - cost per 50 usos - 0,04000 €

MT04VAXX020 ml Puntal metàl·lic telescòpic - amortització 1 % - 0,19000 €

MT04VAXX030 dm³ Llates de fusta 0,29000 €

MT04VAXX040 kg Claus 1,25000 €

MT04VAXX060 l Agent desencofrant que evita l'adherència del formigó o del morter als encofrats. Amb un rendiment
de 40 a 50 m² per litre.

1,36000 €

MT04VAXX330 ut Separador tipus taco de formigó, amb 4 posicions diferents, apte per tots els diàmetres de barilles. 0,10000 €

MT08IMGE080 kg Fibres de polipropilè multifilament per a l'execució de paviments de formigó impresos, amb el fi
d'augmentar la seva durabilitat i evitar fissuracions. Dosificació de 600g de fibres per 1 m³ de
formigó.

5,44000 €
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MT09BLFO060 ut Bloc de morter foradat gris de 40x20x30 cm. 1,40000 €

MT10RVXX060 ml Perfil buit de PVC rígid, de secció triangular, de 40 mm d'altura, per a la formació de juntes en
paviment continu de formigó. S'inclou part proporcional de tacs de plàstic per al seu acoblament.

1,70000 €

MT12LAXX050 m² Gelosia de lamel·les d'alumini fix 39,81000 €

MT17AXXX080 l Dissolvent. 4,72000 €

MT17AXXX150 kg Segellador a l'aigua com a impermeabilitzant en Microciments. 2,22000 €

MT17AXXX160 kg Cera de protecció, capa d'acabat en Microciments. 2,08000 €

PS3E1001 u Reixa de retorn DMT-AR + SP 800X150 mm 53,00000 €

PS3E1101 ud FUENTE CARRIL DIN 24V 0,42 A 10W 32,14000 €

PS3E1201 ud SONDA DE INMERSIÓ DE 50MM CON VAINA 49,41000 €

PS3E1301 ud SONDA DE INMERSIÓN DE 100MM CON VAINA 72,90000 €

PS3E1401 ud SONDA DE CONTACTO CON ABRAZADERA 37,26000 €

PS3E1501 ud PICOGATEWAY INDOR IP/MODBUS 8CH 630,81000 €

PS3E1601 ud SENLAB H INDOOR

Sensor de temperatura y humedad relativa

93,15000 €

PS3E1801 ud CONTADOR ENERGIA TERMICA

65-5-CHCC qp 6,0 m³/h, 260 mm x DN32 Acero inox. + HC-003-20 M-Bus configurable + 2
entradas de pulsos (A, B)

738,07000 €

PS3E2001 u Reixa de retorn EMT-AR 1000x500 mm 135,22000 €

PS3E2101 ud CVM-E3-MINI-MC-485-IC

Analizador de redes trifàsico RS485 para transformadores MC

264,74000 €

PS3E2201 ud MC1-30-250/400/500 A

transformador eficiente monofásico de triple escala

41,01000 €

PS3E2301 ud REDY PROCESS XS 427,68000 €

PS3E2401 ud UPGRADE REDY-PROCESS XS TO L 836,73000 €

PS3E2501 ud INTRAVISION 175,77000 €

PS3E2601 ud CONNECT-DIN REDY P6 121,50000 €

PS3E2701 ud CONNECT-DIN P9 103,68000 €

PS3E2801 ud PLUG510 POWER 230VAC 93,15000 €

PS3E2901 ud PLUG POWER 230V REDY 112,59000 €

PS3E3001 u Reixa de retorn BMC 400x75 mm 15,03000 €

PS3E3101 ud PLUG518 EXTENBUS / 1COM RS485 83,43000 €

PS3E3201 ud PLUG 7.0.0.0 103,68000 €

PS3E3301 ud PLUG 0.4.0.0 103,68000 €

PS3E3401 ud PLUG 0.0.4.0 122,31000 €

PS3E3501 ud PLUG 0.0.2.2 255,15000 €

PS3E3601 ud PLUG528 MBUS 5 SLAVES 244,62000 €

PS3E3701 ud PROGRAMACIÓ 5.884,65000 €

PS3E3801 ud PUESTA EN SERVICIO 2.336,85000 €

PS3E3901 ud ESQUEMES ELECTRICS 546,75000 €

PS3E4001 u Reixa de retorn BMC 800x125 mm 31,29000 €

PS3E5101 ud Joc acoblament inter-col·lectors ICS-SOL per a col·lectors solars SOL 200/250 56,70000 €
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PS3E5201 ud Suport coberta plana per a dos col·lectors plans SOL/MED 20 0/250 342,63000 €

PS3E5301 ud Col·lector solar pla SOL 250 Captador solar pla selectiu, marca *BAXI, de 2,51 m² de superfície
bruta i 2,37 m² de superfície útil de
captació, per a muntatge sobre coberta plana , coberta inclinada o integrable en teulada. Equació
característica: 0,812 - 3,478·T* -
0,018·G·T*2. Contrasenya de certificació GPS-8449.Absorbidor d'alumini altament selectiu de tubs
de coure en serpentí soldats mitjançant làser. Coeficient absorció = 0,95. Carcassa d'alumini gris
en color *RAL 7016 fortament aïllada. Aïllament inferior amb fibra de vidre (40 mm) recolzat en la
planxa d'alumini del fons. Coberta de vidre *texturizado de 3,2 mm, temperat i de baix contingut en
ferro. Permet connexions en paral·lel fins a bateries de 10 captadors mitjançant accessoris de fàcil
muntatge. Mesures *2187x1147x87 mm.

793,80000 €

PS3E5401 ud Suplement suport coberta plana per a un col·lector pla SOL 200/250 153,90000 €

PS3E5501 ud Líquido solar FAC 10. Debe mezclarse con agua. 73,71000 €

PS3E6001 ud PRESOSTAT FALTA D'AIGUA 119,07000 €

PS3E6101 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, aïllament IBR i
planxa d'acer inoxidable amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. amb una
conductivitat tèrmica <=0.004 W/mK,

61,27000 €

PS3E6201 ud Reixeta de retorn EMT-AR + SP 800X250 71,00000 €

PS3E7001 ud PRESSIÓ DIFERENCIAL LIQUIDS PREMASGARD SDH400 0-6 BAR 387,18000 €

PS3E8001 ud SENSOR D'HUMITAT I TEMPERATURA AMBIENT 82,94000 €

PS3E9001 ud SENSOR TEMPERATURA I HUMITAT MODBUS PER A MUNTATGE EXTERIOR NBB-MOTH2 122,31000 €

PS3E41011 ud MANUAL I DOCUMENTACIÓ 182,25000 €

PS3E4201 ud Reserva de punts equipaments existents.

Inclou material de camp necessari i programació i integració al sistema BMS

2.000,00000 €

PS3E4301 ud Generador modular de condensació per a gas natural *Ygnis model *Varblok Eco C 120/240,
compost per dues calderes apilades, potència útil 50/30 °C de 232,5 kW per a funcionament a
temperatura variable de caldera sense temperatura mínima de retorn. Fabricada en acer inoxidable
*AISI 316 L. Entrada programable per a 0-10V o atur/marxa extern. Sortida programable indicadora
d'avaria. Sobrepressió xemeneia 150 *Pa. Gestió de cascada. Cremador *modulante des del 10,1
de la potència travant en cascada. Rendiment fins al 105,1 . Classe 6 de *NOx. Pressió de servei
*10bar. Dimensionis longitud x ample x altura 836 x 700 x 1258 mm. Pes en buit 350 kg. Volum
d'aigua 32 litres. Consum elèctric màxim 332W. Apta per a xemeneies de polipropilè. Garantia de 5
anys en cos de caldera i 2 anys completa

18.297,90000 €

PS3E4401 ud INTERFAZ DE COM OCI 345 BUS LPB PARA COMUNICACIÓN CASCADA

Interfaz comunicant que permet rebre les consignes provinents d'una regulació externa comunicant
per bus LPB o per a comunicació entre calderes en cascada.

64,80000 €

PS3E4501 ud SONDA DE TEMPERATURA PARA CASCADA MODELO QA+VAINA INMERSION 48,60000 €

PS3E4601 ud SONDA DE HUMOS PARA NAVISTEM 60,75000 €

PS3E4701 ud INTERFAZ LPB A MODBUS 121,50000 €

PS3E4801 ud Posta en marxa 206,15000 €

PS3E4901 ud Joc acoblament CH-SOL per a dos col·lectors solars SOL 20 0/250 118,26000 €

PS3E5901 ud Junta de derivación LG para uds. exteriores Multi V Bomba de Calor, modelo ARCNN21. 190,51000 €

PSE31701 ud SENLAB X INDOOR/OUTDOOR CONFIGURATION 3,03000 €
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AACXXXXX010 kg Acer B 400 S, ferrallat. Rend.: 1,000 2,92000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,010 /R x 26,65000 = 0,26650

Subtotal: 0,26650 0,26650

Materials

MT03ACXX0 kg Acer corrugat B 400 S 1,060      x 2,50000 = 2,65000

Subtotal: 2,65000 2,65000

COST DIRECTE 2,91650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,91650

AACXXXXX020 kg Acer B 400 SD, ferrallat. Rend.: 1,000 2,92000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,010 /R x 26,65000 = 0,26650

Subtotal: 0,26650 0,26650

Materials

MT03ACXX0 kg Acer corrugat B 400 SD 1,060      x 2,50000 = 2,65000

Subtotal: 2,65000 2,65000

COST DIRECTE 2,91650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,91650

AACXXXXX030 kg Acer B-500 S ferrallat. Rend.: 1,000 2,92000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,010 /R x 26,65000 = 0,26650

Subtotal: 0,26650 0,26650

Materials

MT03ACXX0 kg Acer corrugat B 500 S 1,060      x 2,50000 = 2,65000

Subtotal: 2,65000 2,65000

COST DIRECTE 2,91650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,91650
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AACXXXXX040 kg Acer B 500 SD, ferrallat. Rend.: 1,000 2,92000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,010 /R x 26,65000 = 0,26650

Subtotal: 0,26650 0,26650

Materials

MT03ACXX0 kg Acer corrugat B 500 SD 1,060      x 2,50000 = 2,65000

Subtotal: 2,65000 2,65000

COST DIRECTE 2,91650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,91650

AMOCPXXX030 m³ Morter ciment pòrtland CEM I 32,5,  1:6 (M-5a). Rend.: 1,000 122,11000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 1,250 /R x 22,90000 = 28,62500

Subtotal: 28,62500 28,62500

Maquinària

MQFO03 h Formigonera 250 l. 0,900 /R x 6,04000 = 5,43600

Subtotal: 5,43600 5,43600

Materials

MT01XXXX0 m³ Sorra garbellada 1,100      x 41,59000 = 45,74900

MT02CIXX0 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 250,000      x 0,16000 = 40,00000

MT02ALXX0 l Aigua 230,000      x 0,01000 = 2,30000

Subtotal: 88,04900 88,04900

COST DIRECTE 122,11000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,11000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 94,55000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600
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Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,93000 = 27,25360

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 110,61000 = 42,03180

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

Subtotal: 69,59740 69,59740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23470

COST DIRECTE 94,54810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,54810

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 180,05000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,47000 = 24,64350

Subtotal: 24,64350 24,64350

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 110,61000 = 22,12200

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,93000 = 27,43290

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,26000 = 104,00000

Subtotal: 153,86690 153,86690

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24644

COST DIRECTE 180,04734

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,04734

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 83,98000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,13000 = 17,13000

Subtotal: 17,13000 17,13000
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Maquinària

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

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

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

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,04000 = 25,90080

Subtotal: 65,48080 65,48080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17130

COST DIRECTE 83,97910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,97910

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 154,46000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,13000 = 17,98650

Subtotal: 17,98650 17,98650

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,04000 = 26,07120

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

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

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 135,05720 135,05720

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17987

COST DIRECTE 154,46332

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,46332
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1ATEPL0020P-1 m³ D'excavació de pous en terrenys fluixos, a mà.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural
segons documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 56,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 2,450 /R x 22,90000 = 56,10500

Subtotal: 56,10500 56,10500

COST DIRECTE 56,10500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,10500

1ATRCN0080RP-2 m³ De base a paviment de formigó amb capa de grava
de 20 a 40 mm de diàmetre, amb estesa amb capes
de gruix uniforme. S'inclou transport de material a peu
d'obra, estesa, anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil
compactat segons documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 50,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,070 /R x 22,90000 = 1,60300

Subtotal: 1,60300 1,60300

Maquinària

MQEX01 h Pala carregadora sobre pneumàtics 0,005 /R x 65,00000 = 0,32500

Subtotal: 0,32500 0,32500

Materials

MT01XXXX0 m³ Grava 1,100      x 44,35000 = 48,78500

Subtotal: 48,78500 48,78500

COST DIRECTE 50,71300
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,71300

1ATT800010RP-3 m³ De càrrega i transport de terres amb carretó, carregat
a mà.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat
segons documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 48,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 2,100 /R x 22,90000 = 48,09000

Subtotal: 48,09000 48,09000
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COST DIRECTE 48,09000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,09000

1ATT800050RP-4 t Taxa per abocament en dipòsit controlat, de terres
per camió mitjà de 6 m³ de caixa.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat
segons volum excavat

Rend.: 1,000 1,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

AL01DTXX0 t Taxa d'abocar per terres 1,000      x 1,66000 = 1,66000

Subtotal: 1,66000 1,66000

COST DIRECTE 1,66000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66000

1EAEEXX0010P-5 m² Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, formada
per peces simples de perfils laminats, esglaons i
barana d'acer, amb equip de oxitall, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
CM: mesurat en planta

Rend.: 1,000 4,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,010 /R x 22,90000 = 0,22900

MOOF02 h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 27,60000 = 2,76000

Subtotal: 2,98900 2,98900

Maquinària

MQVA19 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen
com comburent.

0,232 /R x 8,25000 = 1,91400

Subtotal: 1,91400 1,91400

COST DIRECTE 4,90300
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,90300

1EAMMH0040RP-6 m³ D'enderroc de murs de maó perforat o totxo massís,
pres amb morter de ciment, de gruix variable, amb
compressor. S'inclou neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 89,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 3,000 /R x 22,90000 = 68,70000
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Subtotal: 68,70000 68,70000

Maquinària

MQVA04 h Compressor i dos martells 0,950 /R x 21,96000 = 20,86200

Subtotal: 20,86200 20,86200

COST DIRECTE 89,56200
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,56200

1EAMMH0060RP-7 m³ D'enderroc de murs de formigó armat, de gruix
variable, amb compressor. S'inclou neteja i retirada
de runes.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 216,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 6,800 /R x 22,90000 = 155,72000

Subtotal: 155,72000 155,72000

Maquinària

MQVA04 h Compressor i dos martells 2,760 /R x 21,96000 = 60,60960

Subtotal: 60,60960 60,60960

COST DIRECTE 216,32960
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,32960

1EAP400010RP-8 m² D'extracció de paviments de formigó en massa, amb
compressor fins a un gruix de 15 cm. S'inclou neteja i
retirada de runes.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 16,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,380 /R x 22,90000 = 8,70200

Subtotal: 8,70200 8,70200

Maquinària

MQVA04 h Compressor i dos martells 0,340 /R x 21,96000 = 7,46640

Subtotal: 7,46640 7,46640
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COST DIRECTE 16,16840
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,16840

1EAP400020R m² D'extracció de paviments de formigó armat amb malla
i amb compressor fins a un gruix de 15 cm. S'inclou
neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 19,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,450 /R x 22,90000 = 10,30500

Subtotal: 10,30500 10,30500

Maquinària

MQVA04 h Compressor i dos martells 0,400 /R x 21,96000 = 8,78400

Subtotal: 8,78400 8,78400

COST DIRECTE 19,08900
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,08900

1EAT800020RP-9 m³ De càrrega i transport de runes amb carretó, carregat
a mà.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat
segons documentació gràfica

Rend.: 1,000 48,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 2,100 /R x 22,90000 = 48,09000

Subtotal: 48,09000 48,09000

COST DIRECTE 48,09000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,09000

1EAT800080RP-10 ut Recollida i transport a l'abocador controlat de runa
semibruta amb contenidor metàl·lic de 1,5 m³, inclou
la taxa de l'abocador.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons volum
enderrocat mesurat en perfil esponjat

Rend.: 1,000 95,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

AL01RRXX1 ut Recollida i transport de runa semibruta a l'abocador,
amb contenidor metàl·lic de 1,5 m³ de capacitat,
inclou la taxa de l'abocador.

1,000      x 95,00000 = 95,00000
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Subtotal: 95,00000 95,00000

COST DIRECTE 95,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,00000

1EAT800140RP-11 ut Recollida i transport a l'abocador controlat de runa
semibruta amb contenidors de 6 m³, inclou la part
proporcional de taxa de l'abocador.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons volum
enderrocat mesurat en perfil esponjat

Rend.: 1,000 213,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

AL02RRXX1 ut Recollida i transport de runa semibruta a l'abocador,
amb contenidor metàl·lic de 6 m³ de capacitat, inclou
la taxa de l'abocador.

1,000      x 213,00000 = 213,00000

Subtotal: 213,00000 213,00000

COST DIRECTE 213,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,00000

1ESAAL0010RP-12 kg De subministrament i col·locació de reforços
d'elements d'encastament, recolzament de graons,
replans i rigiditzadors, amb perfils conformats d'acer
laminat S-275-JR, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 5,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF02 h Oficial 1a soldador 0,060 /R x 27,60000 = 1,65600

MOAJ02 h Ajudant soldador 0,060 /R x 23,65000 = 1,41900

Subtotal: 3,07500 3,07500

Materials

MT03ALXX0 kg Acer d'elements d'ancoratge en perfils S-275-JR 1,030      x 2,25000 = 2,31750

Subtotal: 2,31750 2,31750

COST DIRECTE 5,39250
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,39250
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1ESAAL0026RP-13 kg De subministrament i col·locació de platina
d'arrencada a fonaments per a pilars metàl·lics,
suports de llindes i altres elements estructurals,
d'acer laminat S275JR de 100x140x10mm, amb 2
espàrrecs cargolats de 10 mm de diàmetre d'acer
corrugat tipus B-500SD de 20 cm de longitud aferrats
amb resina tipus epoxi a solera existent. S'inclou forat
central, preparació i muntat a taller i col·locat a obra,
platines de subjecció, ecpaçat i tallat, així com tot el
petit material necessari per deixar l'element
perfectament col·locat a obra.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 30,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,360 /R x 22,90000 = 8,24400

MOOF01 h Oficial 1a 0,360 /R x 26,65000 = 9,59400

Subtotal: 17,83800 17,83800

Materials

MT03VAXX1 ut Conjunt de volanderes, rosca i contrafemella per a
cargolat d'espàrrec de 20 mm de diàmetre.

4,000      x 2,05000 = 8,20000

MT03ACXX0 kg Acer corrugat B 500 SD, muntat a taller 0,250      x 2,50000 = 0,62500

MT03ALXX0 kg Acer d'elements d'ancoratge en perfils S-275-JR 1,600      x 2,25000 = 3,60000

Subtotal: 12,42500 12,42500

COST DIRECTE 30,26300
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,26300

1ESAAL0027RP-14 kg De subministrament i col·locació de platina
d'arrencada a fonaments per a pilars metàl·lics,
suports de llindes i altres elements estructurals,
d'acer laminat S275JR de 120x120x10mm, amb 2
espàrrecs cargolats de 10 mm de diàmetre d'acer
corrugat tipus B-500SD de 20 cm de longitud aferrats
amb resina tipus epoxi a solera existent. S'inclou forat
central, preparació i muntat a taller i col·locat a obra,
platines de subjecció, ecpaçat i tallat, així com tot el
petit material necessari per deixar l'element
perfectament col·locat a obra.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 30,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,360 /R x 22,90000 = 8,24400

MOOF01 h Oficial 1a 0,360 /R x 26,65000 = 9,59400

Subtotal: 17,83800 17,83800

Materials
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MT03VAXX1 ut Conjunt de volanderes, rosca i contrafemella per a
cargolat d'espàrrec de 20 mm de diàmetre.

4,000      x 2,05000 = 8,20000

MT03ACXX0 kg Acer corrugat B 500 SD, muntat a taller 0,250      x 2,50000 = 0,62500

MT03ALXX0 kg Acer d'elements d'ancoratge en perfils S-275-JR 1,600      x 2,25000 = 3,60000

Subtotal: 12,42500 12,42500

COST DIRECTE 30,26300
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,26300

1ESAAL0028RP-15 kg De subministrament i col·locació de platina
d'arrencada a fonaments per a pilars metàl·lics,
suports de llindes i altres elements estructurals,
d'acer laminat S275JR de 120x120x8mm, amb 4
espàrrecs cargolats de 8 mm de diàmetre d'acer
corrugat tipus B-500SD de 20 cm de longitud aferrats
amb resina tipus epoxi a solera existent. S'inclou forat
central, preparació i muntat a taller i col·locat a obra,
platines de subjecció, ecpaçat i tallat, així com tot el
petit material necessari per deixar l'element
perfectament col·locat a obra.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 30,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,360 /R x 22,90000 = 8,24400

MOOF01 h Oficial 1a 0,360 /R x 26,65000 = 9,59400

Subtotal: 17,83800 17,83800

Materials

MT03VAXX1 ut Conjunt de volanderes, rosca i contrafemella per a
cargolat d'espàrrec de 20 mm de diàmetre.

4,000      x 2,05000 = 8,20000

MT03ACXX0 kg Acer corrugat B 500 SD, muntat a taller 0,250      x 2,50000 = 0,62500

MT03ALXX0 kg Acer d'elements d'ancoratge en perfils S-275-JR 1,600      x 2,25000 = 3,60000

Subtotal: 12,42500 12,42500

COST DIRECTE 30,26300
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,26300

1ESAAL0029RP-16 ut De subministrament i col·locació de platina
d'arrencada a fonaments per a pilars metàl·lics,
suports de llindes i altres elements estructurals,
d'acer laminat S275JR de 160x160x8mm, amb 4
espàrrecs cargolats de 8 mm de diàmetre d'acer
corrugat tipus B-500SD de 20 cm de longitud aferrats
amb resina tipus epoxi a solera existent. S'inclou forat
central, preparació i muntat a taller i col·locat a obra,
platines de subjecció, ecpaçat i tallat, així com tot el
petit material necessari per deixar l'element
perfectament col·locat a obra.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 30,26 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,360 /R x 26,65000 = 9,59400

MOAJ01 h Manobre 0,360 /R x 22,90000 = 8,24400

Subtotal: 17,83800 17,83800

Materials

MT03ALXX0 kg Acer d'elements d'ancoratge en perfils S-275-JR 1,600      x 2,25000 = 3,60000

MT03ACXX0 kg Acer corrugat B 500 SD, muntat a taller 0,250      x 2,50000 = 0,62500

MT03VAXX1 ut Conjunt de volanderes, rosca i contrafemella per a
cargolat d'espàrrec de 20 mm de diàmetre.

4,000      x 2,05000 = 8,20000

Subtotal: 12,42500 12,42500

COST DIRECTE 30,26300
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,26300

1ESAAX0056P-17 ut De subministrament i col·locació de platina
d'arrencada a fonaments per a pilars metàl·lics, d'acer
laminat S275JR de 300x300x12 mm de guix, amb 6
espàrrecs cargolats de 20 mm de diàmetre d'acer
corrugat tipus B-500SD de 50 cm de longitud i 20 cm
de pata. S'inclou forat central, introducció dels
espàrrecs al formigó fresc, fixació dels espàrrecs a la
placa amb cargols i reomplert de l'espai entre la placa
i el formigó amb morter expansiu.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 111,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,600 /R x 22,90000 = 13,74000

MOOF01 h Oficial 1a 0,600 /R x 26,65000 = 15,99000

Subtotal: 29,73000 29,73000

Materials

MT02MOXX kg Morter autoanivellant expansiu. 9,500      x 1,14000 = 10,83000

MT03VAXX1 ut Conjunt de volanderes, rosca i contrafemella per a
cargolat d'espàrrec de 20 mm de diàmetre.

12,000      x 2,05000 = 24,60000

MT03ACXX0 kg Acer corrugat B 500 SD, muntat a taller 10,710      x 2,50000 = 26,77500

MT03ALXX0 kg Acer d'elements d'ancoratge en perfils S-275-JR 8,900      x 2,25000 = 20,02500

Subtotal: 82,23000 82,23000

COST DIRECTE 111,96000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,96000
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1ESAJE0020RP-18 kg Subministrament i muntatge de jàsseres i biguetes
amb perfils d'acer laminat en calent de classe S
275-J, amb perfils simples de tipologia IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, col·locat amb unions
soldades.
(No s'inclou capa d'emprimació de protecció de la
superfície d'acer, valorada a part)
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF02 h Oficial 1a soldador 0,028 /R x 27,60000 = 0,77280

MOAJ02 h Ajudant soldador 0,035 /R x 23,65000 = 0,82775

Subtotal: 1,60055 1,60055

Materials

MT03ALXX0 kg Acer en perfils S-275-JR (A-44) (IPN, IPE, UPN,
HEB, HEM, HEA) laminats en calent

1,100      x 3,50000 = 3,85000

Subtotal: 3,85000 3,85000

COST DIRECTE 5,45055
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,45055

1ESAJE0021RP-19 kg Subministrament i muntatge de jàsseres i biguetes
amb perfils d'acer laminat en calent de classe S
275-J, amb perfils conformats de tipologia L, T, U,
RODÓ CALIBAT,... col·locat amb unions soldades.
(No s'inclou capa d'emprimació de protecció de la
superfície d'acer, valorada a part)
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 3,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF02 h Oficial 1a soldador 0,028 /R x 27,60000 = 0,77280

MOAJ02 h Ajudant soldador 0,035 /R x 23,65000 = 0,82775

Subtotal: 1,60055 1,60055

Materials

MT03ALXX0 kg Acer en perfils S-275-JR (A-44)  (L, T, LD) conformats 1,050      x 2,05000 = 2,15250

Subtotal: 2,15250 2,15250

COST DIRECTE 3,75305
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,75305
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1ESAT80010RP-20 kg Subministrament i muntatge de tancament per accés
restringit amb perfils d'acer laminat en calent de
classe S 275-J, amb perfils tubulars de tipologia
quadrats, rodons, rectangulars col·locat amb unions
soldades.
(No s'inclou capa d'emprimació de protecció de la
superfície d'acer, valorada a part)
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 5,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF02 h Oficial 1a soldador 0,028 /R x 27,60000 = 0,77280

MOAJ02 h Ajudant soldador 0,035 /R x 23,65000 = 0,82775

Subtotal: 1,60055 1,60055

Materials

MT03ALXX0 kg Acer en perfils S-355-JR (A-52) foradats, laminats en
calent

1,150      x 3,25000 = 3,73750

Subtotal: 3,73750 3,73750

COST DIRECTE 5,33805
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,33805

1ESFRRE00010P-21 m Reparació de front de forjat de formigó armat, de
cantell 20 cm, mitjançant picat del formigó deteriorat
amb martell elèctric, eliminant el formigó en mal estat
fins a arribar a les armadures; sanejat de les
armadures que han quedat al descobert amb
projecció en sec de raig de partícules de material
abrasiu (silicat d'alumini), eliminant la brutícia
superficial, el rovell i tota substància que pugui
disminuir l'adherència entre les armadures i el
material de reparació a aplicar, fins a arribar a un
grau de preparació Sa 2 ½ segons UNE-EN ISO
8501-1; aplicació manual de morter monocomponent
a base de ciment, inhibidors de corrosió i polímers en
pols, per a la protecció i passivació d'armadures
d'acer, i com pont d'unió entre morter de reparació i
formigó existent, garantint l'adherència entre ambdós,
amb 1,5 kg/m² de consum mitjà; restitució de la part
afectada mitjançant aplicació manual de morter fluït,
d'elevada resistència mecànica i retracció
compensada, amb una resistència a compressió a 28
dies major o igual a 78,5 N/mm² i un mòdul
d'elasticitat major o igual a 20000 N/mm², classe R4,
tipus CC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, en capa de
40 mm de gruix mitjà, de consistència fluïda. El preu
inclou el desplaçament, muntatge i desmuntatge en
obra de l'equip de projecció. El preu inclou el
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat.

Rend.: 1,000 75,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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MOAJ01 h Manobre 1,066 /R x 22,90000 = 24,41140

MOOF01 h Oficial 1a 1,066 /R x 26,65000 = 28,40890

Subtotal: 52,82030 52,82030

Maquinària

MQVA04 h Compressor i dos martells 0,150 /R x 21,96000 = 3,29400

MQVA09 h Màquina per a raig de sorra a pressió 0,035 /R x 3,90000 = 0,13650

Subtotal: 3,43050 3,43050

Materials

MT17AXXX0 l Dissolvent. 0,030      x 4,72000 = 0,14160

MT04VAXX0 kg Claus 0,009      x 1,25000 = 0,01125

MT04FUXX0 ml Tauló de pi de 75x225 mm - cost per 50 usos - 0,100      x 0,09000 = 0,00900

MT02MOXX kg Morter fluït, d'elevada resistència mecànica i retracció
compensada, amb una resistència a compressió a 28
dies major o igual a 78,5 N/mm² i un mòdul
d'elasticitat major o igual a 20000 N/mm², classe R4,
tipus CC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, per a
reparació estructural del formigó.

23,100      x 0,74000 = 17,09400

MT04VAXX0 ml Puntal metàl·lic telescòpic - amortització 1 % - 0,013      x 0,19000 = 0,00247

MT02MOXX kg Morter monocomponent a base de ciment, inhibidors
de corrosió i polímers en pols, per a la protecció i
passivació d'armadures d'acer, i com pont d'unió
entre morter de reparació i formigó existent.

0,450      x 4,19000 = 1,88550

Subtotal: 19,14382 19,14382

COST DIRECTE 75,39462
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,39462

1FONI00020RP-22 m² De capa de formigó de neteja en la base de les
fonamentacions de 10 cm de gruix, amb formigó tipus
HL-150/B/20, de dosificació 150 Kg/m³ de ciment
pòrtland CEM I 32,5.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 15,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,120 /R x 26,65000 = 3,19800

MOAJ01 h Manobre 0,120 /R x 22,90000 = 2,74800

Subtotal: 5,94600 5,94600

Materials

MT02FODX m³ Formigó HL-150/B/20 0,110      x 85,00000 = 9,35000

Subtotal: 9,35000 9,35000
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COST DIRECTE 15,29600
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,29600

1FOSAB0040 kg D'armat de sabates aïllades i corregudes, amb barres
d'acer corrugat B 500 SD ferrallades a peu d'obra, de
límit elàstic  500 N/mm².
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 3,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,004 /R x 22,90000 = 0,09160

MOOF01 h Oficial 1a 0,004 /R x 26,65000 = 0,10660

Subtotal: 0,19820 0,19820

Materials

AACXXXXX kg Acer B 500 SD, ferrallat. 1,050      x 2,91650 = 3,06233

Subtotal: 3,06233 3,06233

COST DIRECTE 3,26053
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26053

1FOSEX0010 m² D'encofrat de sabates aïllades i corregudes, amb
acabat per revestir, amb tauler de fusta.
Criteri d'amidament: superfície d'encofrat útil segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 25,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,530 /R x 22,90000 = 12,13700

MOOF01 h Oficial 1a 0,420 /R x 26,65000 = 11,19300

Subtotal: 23,33000 23,33000

Materials

MT04FUXX0 m² Tauler de fusta per encofrar de 197x50x2,7 cm, amb
unions encolades, de fusta de pi seleccionada, amb
perfil tipus T als extrems i amb tractament
desencofrant, - cost per 20 usos -

1,100      x 0,71000 = 0,78100

MT04FUXX0 ml Tauló de pi de 75x225 mm - cost per 50 usos - 3,000      x 0,09000 = 0,27000

MT04VAXX0 ml Puntal de pi - cost per 50 usos - 2,000      x 0,04000 = 0,08000

MT04VAXX0 kg Claus 0,100      x 1,25000 = 0,12500

MT04VAXX0 l Agent desencofrant que evita l'adherència del formigó
o del morter als encofrats. Amb un rendiment de 40 a
50 m² per litre.

0,030      x 1,36000 = 0,04080

MT04VAXX3 ut Separador tipus taco de formigó, amb 4 posicions
diferents, apte per tots els diàmetres de barilles.

8,000      x 0,10000 = 0,80000

MT04VAXX0 dm³ Llates de fusta 1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 2,38680 2,38680
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COST DIRECTE 25,71680
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,71680

1FOXXX0130 m³ De formigonat de sabates aïllades i corregudes, amb
formigó per armar tipus HA-25/B/20/IIa de ciment
pòrtland.
Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 119,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,460 /R x 22,90000 = 10,53400

Subtotal: 10,53400 10,53400

Materials

MT02FOAA0 m³ Formigó per armar, subministrat per central de
formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

1,150      x 95,00000 = 109,25000

Subtotal: 109,25000 109,25000

COST DIRECTE 119,78400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,78400

1G22S303P-23 u Partida alçada de subministrament i muntatge de la
instal·lació elèctrica i de control del sistema de
producció solar segons plànols de projecte i
indicacions de la D.F. S'inclou cablejat i canalització
superficial, quadres elèctrics de protecció i control,
equips de regulació i p.p. d'accessoris pel muntatge i
connexionat. Tot inclòs i d'acord amb els
requeriments del REBT i ITCs que l'acompanyen, així
com altra normativa que li sigui d'aplicació.

Rend.: 1,000 750,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG22S303 u Instal·lació elèc. i de control prod. solar 1,000      x 750,00000 = 750,00000

Subtotal: 750,00000 750,00000

COST DIRECTE 750,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 750,00000
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1REOGR0170RP-24 m² De gelosia de lamel·les d'alumini, de 10x30mm,
acabat lacat amb a color a decidir per la propietat,
ancorada a  perfils amb tornilleria d'inox.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 58,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,370 /R x 22,90000 = 8,47300

MOOF10 h Oficial 1a muntador 0,370 /R x 26,79000 = 9,91230

Subtotal: 18,38530 18,38530

Materials

MT12LAXX0 m² Gelosia de lamel·les d'alumini fix 1,000      x 39,81000 = 39,81000

Subtotal: 39,81000 39,81000

COST DIRECTE 58,19530
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,19530

1REPA5A030RP-25 m² D'armat de paviment, amb malla electrosoldada
C-251 d'acer corrugat B 500 S, de límit elàstic 500
N/mm², de mesures de quadrícula 20x20 cm, 8 mm
de diàmetre, col·locada  horitzontal.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 5,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,008 /R x 22,90000 = 0,18320

MOOF01 h Oficial 1a 0,008 /R x 26,65000 = 0,21320

Subtotal: 0,39640 0,39640

Materials

MT03MAXX m² Malla C-251, 20x20 diàmetre 8 B 500 S, en elements
de 6x2,20 m

1,200      x 4,27000 = 5,12400

Subtotal: 5,12400 5,12400

COST DIRECTE 5,52040
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,52040

1REPD00060RP-26 m³ D'abocat de formigó amb camió bomba, a paviments.
Criteri d'amidament: volum mesurada segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 15,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

MQFO01 h Camió bomba per a formigonar. 0,080 /R x 187,80000 = 15,02400
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Subtotal: 15,02400 15,02400

COST DIRECTE 15,02400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,02400

1REPD00070R m³ D'abocat de formigó amb camió grua amb cubilot, a
paviments.
Criteri d'amidament: volum mesurada segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

MQFO02 h Camió grua amb cubilot per formigonar 0,092 /R x 59,20000 = 5,44640

Subtotal: 5,44640 5,44640

COST DIRECTE 5,44640
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44640

1REPD20010R m² De paviment de formigó imprès, format per capa de
formigó en massa, de ciment pòrtland HM-20/B/20/I,
de 10 cm de gruix, reglejat, amb fibres de polipropilè i
extensió superficial de capa de rodament (pols de
color) amb propietats de desencofrant del motlle de
formació de l'estampat a realitzar. Tipus d'estampats
d'acabat: llosa romana, lloseta d'espiga, pedra
irregular, sardinell, llambordes, imitació de tova,
pissarra, pedra de riu, fusta, panots... Les fases
d'execució del paviment de formigó inclouen: la
preparació del terreny a aplicar, la descàrrega,
l'estesa manual del formigó, el vibrat, la fase d'estesa
de pols per al acolorit, prèvia a l'imprès amb acabat
escollit i la fase final d'acabat de la superfície amb
l'aplicació de resines per donar un acabat final de
setinat del paviment continu. Formació de juntes de
construcció amb mitjans mecànics, amb pastilles
d'una superfície màxima de 45 m².
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m².

Rend.: 1,000 26,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,200 /R x 22,90000 = 4,58000

MOOF01 h Oficial 1a 0,200 /R x 26,65000 = 5,33000

Subtotal: 9,91000 9,91000

Materials

MT02ASXX0 kg Capa de rodament colorant i desencofrant 4,000      x 1,31000 = 5,24000

MT08IMGE0 kg Fibres de polipropilè multifilament per a l'execució de
paviments de formigó impresos, amb el fi d'augmentar
la seva durabilitat i evitar fissuracions. Dosificació de
600g de fibres per 1 m³ de formigó.

0,100      x 5,44000 = 0,54400
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MT02FOMA m³ Formigó en massa, subministrat per central de
formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,120      x 92,00000 = 11,04000

Subtotal: 16,82400 16,82400

COST DIRECTE 26,73400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,73400

1REPD20020R m² De paviment de formigó imprès, format per capa de
formigó en massa, de ciment pòrtland HM-20/B/20/I,
de 15 cm de gruix, reglejat, amb fibres de polipropilè i
extensió superficial de capa de rodament (pols de
color) amb propietats de desencofrant del motlle de
formació de l'estampat a realitzar. Tipus d'estampats
d'acabat: llosa romana, lloseta d'espiga, pedra
irregular, sardinell, llambordes, imitació de tova,
pissarra, pedra de riu, fusta, panots... Les fases
d'execució del paviment de formigó inclouen: la
preparació del terreny a aplicar, la descàrrega,
l'estesa manual del formigó, el vibrat, la fase d'estesa
de pols per al acolorit, prèvia a l'imprès amb acabat
escollit i la fase final d'acabat de la superfície amb
l'aplicació de resines per donar un acabat final de
setinat del paviment continu. Formació de juntes de
construcció amb mitjans mecànics, amb pastilles
d'una superfície màxima de 45 m².
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m².

Rend.: 1,000 30,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,175 /R x 22,90000 = 4,00750

MOOF01 h Oficial 1a 0,175 /R x 26,65000 = 4,66375

Subtotal: 8,67125 8,67125

Materials

MT02ASXX0 kg Capa de rodament colorant i desencofrant 4,000      x 1,31000 = 5,24000

MT08IMGE0 kg Fibres de polipropilè multifilament per a l'execució de
paviments de formigó impresos, amb el fi d'augmentar
la seva durabilitat i evitar fissuracions. Dosificació de
600g de fibres per 1 m³ de formigó.

0,100      x 5,44000 = 0,54400

MT02FOMA m³ Formigó en massa, subministrat per central de
formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,170      x 92,00000 = 15,64000

Subtotal: 21,42400 21,42400
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COST DIRECTE 30,09525
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,09525

1REPD20030R m² De paviment de morter imprès, format per capa de
morter fluid d'altes resistències, de colors diversos,
sobre superfícies de formigó, de 3 cm de gruix, amb
propietats de desencofrant del motlle de formació de
l'estampat a realitzar. Tipus d'estampats d'acabat:
llosa romana, lloseta d'espiga, pedra irregular,
sardinell, llambordes, imitació de tova, pissarra, pedra
de riu, fusta, panots... Les fases d'execució del
paviment de morter inclouen: la preparació de la
superfície de suport, l'estesa manual del morter fluid i
la impressió amb acabat escollit. Formació de juntes
de construcció amb mitjans mecànics, amb pastilles
d'una superfície màxima de 45 m².
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m².

Rend.: 1,000 35,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,600 /R x 26,65000 = 15,99000

MOAJ01 h Manobre 0,600 /R x 22,90000 = 13,74000

Subtotal: 29,73000 29,73000

Materials

MT02MOXX kg Morter acolorit fluid, d'altes resistències, amb resines,
per a renovació, reparació de paviments de capa fina.

4,800      x 1,18000 = 5,66400

MT02ALXX0 l Aigua 30,000      x 0,01000 = 0,30000

Subtotal: 5,96400 5,96400

COST DIRECTE 35,69400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,69400

1REPD20040R m² De paviment de formigó polit, format per capa de
formigó en massa, de ciment pòrtland HM-20/B/20/I,
de 12 cm de gruix, reglejat, amb fibres de polipropilè i
extensió superficial de capa de pols de quars per
donar duresa i color a l'acabat final del paviment.
Posterior polit del paviment amb mitjans mecànics,
obtenint una base llisa aconseguint una massa
monolítica i compacta.
La realització del paviment polit es farà amb pastilles
d'una superfície màxima de 45 m².
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m².

Rend.: 1,000 22,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,050 /R x 22,90000 = 1,14500
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MOOF01 h Oficial 1a 0,050 /R x 26,65000 = 1,33250

Subtotal: 2,47750 2,47750

Maquinària

MQVA01 h Polidora 0,200 /R x 2,90000 = 0,58000

Subtotal: 0,58000 0,58000

Materials

MT02ALXX0 kg Pols de quars. 2,000      x 0,63000 = 1,26000

MT02ASXX0 kg Capa de rodament colorant i desencofrant 4,000      x 1,31000 = 5,24000

MT08IMGE0 kg Fibres de polipropilè multifilament per a l'execució de
paviments de formigó impresos, amb el fi d'augmentar
la seva durabilitat i evitar fissuracions. Dosificació de
600g de fibres per 1 m³ de formigó.

0,100      x 5,44000 = 0,54400

MT02FOMA m³ Formigó en massa, subministrat per central de
formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,130      x 92,00000 = 11,96000

Subtotal: 19,00400 19,00400

COST DIRECTE 22,06150
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,06150

1REPD20050R m² De paviment de formigó desactivat o rentat a l'àcid,
format per capa de formigó en massa, de ciment
pòrtland HM-20/B/20/I, de 12 cm de gruix, reglejat,
amb fibres de polipropilè. Posterior rentat a l'àcid del
paviment amb mitjans químics, obtenint una base
irregular, donat que es fa rebaix de la capa de morter
entre els àrid del formigó i s'aconsegueixen els tons
dels àrids propis del formigó.
La realització del paviment desactivat es farà amb
pastilles d'una superfície màxima de 45 m².
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 26,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,260 /R x 26,65000 = 6,92900

MOAJ01 h Manobre 0,260 /R x 22,90000 = 5,95400

Subtotal: 12,88300 12,88300

Maquinària

MQVA08 h Màquina d'aigua a pressió. 0,100 /R x 3,00000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000

Materials

MT08IMGE0 kg Fibres de polipropilè multifilament per a l'execució de
paviments de formigó impresos, amb el fi d'augmentar
la seva durabilitat i evitar fissuracions. Dosificació de
600g de fibres per 1 m³ de formigó.

0,100      x 5,44000 = 0,54400
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MT02FOMA m³ Formigó en massa, subministrat per central de
formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,130      x 92,00000 = 11,96000

MT02ALXX0 kg Pols de quars. 2,000      x 0,63000 = 1,26000

Subtotal: 13,76400 13,76400

COST DIRECTE 26,94700
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,94700

1REPD20060R ml Formació junt de retracció de 5 a 10 mm d'amplada i
20 mm de profunditat, realitzada amb serra de disc,
formant quadrícula, per cada 45 m² de superfície de
paviment continu de formigó. Inclou part proporcional
de neteja del junt.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons
documentació gràfica de projecte.

Rend.: 1,000 7,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,200 /R x 22,90000 = 4,58000

Subtotal: 4,58000 4,58000

Maquinària

MQPA01 h Màquina tallajunts en paviments 0,160 /R x 15,37000 = 2,45920

Subtotal: 2,45920 2,45920

COST DIRECTE 7,03920
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,03920

1REPD20070R ml Formació de junt de construcció en paviment continu
de formigó, amb perfil buit de PVC rígid, de secció
triangular, de 40 mm d'altura. Inclou part proporcional
de replanteig, talls, unions i elements de fixació a
base de tacs de plàstic per al seu acoblament.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons
documentació gràfica de projecte.

Rend.: 1,000 7,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,120 /R x 22,90000 = 2,74800

MOOF01 h Oficial 1a 0,120 /R x 26,65000 = 3,19800

Subtotal: 5,94600 5,94600

Materials

MT10RVXX0 ml Perfil buit de PVC rígid, de secció triangular, de 40
mm d'altura, per a la formació de juntes en paviment
continu de formigó. S'inclou part proporcional de tacs
de plàstic per al seu acoblament.

1,050      x 1,70000 = 1,78500
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Subtotal: 1,78500 1,78500

COST DIRECTE 7,73100
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,73100

1REPD30030RP-27 m² De paviment de formigó per armar, de ciment pòrtland
HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix i amb acabat
remolinat i lliscat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 36,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,400 /R x 22,90000 = 9,16000

MOOF01 h Oficial 1a 0,400 /R x 26,65000 = 10,66000

Subtotal: 19,82000 19,82000

Materials

MT02FOAA0 m³ Formigó per armar, subministrat per central de
formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,170      x 95,00000 = 16,15000

MT02CIXX0 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 2,000      x 0,16000 = 0,32000

Subtotal: 16,47000 16,47000

COST DIRECTE 36,29000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,29000

1REPD40010R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland HA-25/B/20/IIa, de 25 cm de gruix i amb
acabat reglejat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 36,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,080 /R x 26,65000 = 2,13200

MOAJ01 h Manobre 0,270 /R x 22,90000 = 6,18300

Subtotal: 8,31500 8,31500

Materials

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,280      x 102,00000 = 28,56000
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Subtotal: 28,56000 28,56000

COST DIRECTE 36,87500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,87500

1REPD40020R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland HA-25/B/20/IIa, de 25 cm de gruix i amb
acabat remolinat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 40,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,230 /R x 26,65000 = 6,12950

MOAJ01 h Manobre 0,270 /R x 22,90000 = 6,18300

Subtotal: 12,31250 12,31250

Materials

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,280      x 102,00000 = 28,56000

Subtotal: 28,56000 28,56000

COST DIRECTE 40,87250
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,87250

1REPD40030R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland HA-25/B/20/IIa, de 25 cm de gruix i amb
acabat remolinat i lliscat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 51,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,450 /R x 22,90000 = 10,30500

MOOF01 h Oficial 1a 0,450 /R x 26,65000 = 11,99250

Subtotal: 22,29750 22,29750

Materials

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,280      x 102,00000 = 28,56000

MT02CIXX0 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 2,000      x 0,16000 = 0,32000
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Subtotal: 28,88000 28,88000

COST DIRECTE 51,17750
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,17750

1REPD40040R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland i resines, HA-25/B/20/IIa, de 25 cm de gruix i
amb acabat  remolinat i lliscat mecànicament.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 38,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,170 /R x 22,90000 = 3,89300

MOOF01 h Oficial 1a 0,170 /R x 26,65000 = 4,53050

Subtotal: 8,42350 8,42350

Maquinària

MQFO05 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 6,02000 = 0,30100

Subtotal: 0,30100 0,30100

Materials

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,280      x 102,00000 = 28,56000

MT02ALXX0 kg Resines 0,100      x 8,53000 = 0,85300

Subtotal: 29,41300 29,41300

COST DIRECTE 38,13750
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,13750

1REPD40050R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland HA-25/B/20/IIa, de 25 cm de gruix i amb
acabat amb pas de corró o ratllat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 47,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,370 /R x 22,90000 = 8,47300

MOOF01 h Oficial 1a 0,370 /R x 26,65000 = 9,86050

Subtotal: 18,33350 18,33350

Materials

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de

0,280      x 102,00000 = 28,56000
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consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

MT02CIXX0 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 2,000      x 0,16000 = 0,32000

Subtotal: 28,88000 28,88000

COST DIRECTE 47,21350
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,21350

1REPD41010R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland HA-25/B/20/IIa, de 20 cm de gruix i amb
acabat reglejat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 30,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,080 /R x 26,65000 = 2,13200

MOAJ01 h Manobre 0,270 /R x 22,90000 = 6,18300

Subtotal: 8,31500 8,31500

Materials

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,220      x 102,00000 = 22,44000

Subtotal: 22,44000 22,44000

COST DIRECTE 30,75500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,75500

1REPD41020R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland HA-25/B/20/IIa, de 20 cm de gruix i amb
acabat remolinat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 34,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,270 /R x 22,90000 = 6,18300

MOOF01 h Oficial 1a 0,230 /R x 26,65000 = 6,12950

Subtotal: 12,31250 12,31250

Materials

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de

0,220      x 102,00000 = 22,44000
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20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

Subtotal: 22,44000 22,44000

COST DIRECTE 34,75250
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,75250

1REPD41030R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland HA-25/B/20/IIa, de 20 cm de gruix i amb
acabat remolinat i lliscat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 43,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,420 /R x 26,65000 = 11,19300

MOAJ01 h Manobre 0,420 /R x 22,90000 = 9,61800

Subtotal: 20,81100 20,81100

Materials

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,220      x 102,00000 = 22,44000

MT02CIXX0 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 2,000      x 0,16000 = 0,32000

Subtotal: 22,76000 22,76000

COST DIRECTE 43,57100
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,57100

1REPD41040R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland i resines, HA-25/B/20/IIa, de 20 cm de gruix i
amb acabat  remolinat i lliscat mecànicament.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 31,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,150 /R x 26,65000 = 3,99750

MOAJ01 h Manobre 0,150 /R x 22,90000 = 3,43500

Subtotal: 7,43250 7,43250

Maquinària

MQFO05 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 6,02000 = 0,30100
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Subtotal: 0,30100 0,30100

Materials

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,220      x 102,00000 = 22,44000

MT02ALXX0 kg Resines 0,100      x 8,53000 = 0,85300

Subtotal: 23,29300 23,29300

COST DIRECTE 31,02650
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,02650

1REPD41050R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland HA-25/B/20/IIa, de 20 cm de gruix i amb
acabat amb pas de corró o ratllat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 38,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,320 /R x 26,65000 = 8,52800

MOAJ01 h Manobre 0,320 /R x 22,90000 = 7,32800

Subtotal: 15,85600 15,85600

Materials

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,220      x 102,00000 = 22,44000

MT02CIXX0 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 2,000      x 0,16000 = 0,32000

Subtotal: 22,76000 22,76000

COST DIRECTE 38,61600
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,61600

1REPD44010R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland HA-25/B/20/IIa, de 10 cm de gruix i amb
acabat reglejat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 19,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,290 /R x 22,90000 = 6,64100
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MOOF01 h Oficial 1a 0,080 /R x 26,65000 = 2,13200

Subtotal: 8,77300 8,77300

Materials

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,110      x 102,00000 = 11,22000

Subtotal: 11,22000 11,22000

COST DIRECTE 19,99300
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,99300

1REPD44020R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland HA-25/B/20/IIa, de 10 cm de gruix i amb
acabat remolinat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 22,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,290 /R x 22,90000 = 6,64100

MOOF01 h Oficial 1a 0,170 /R x 26,65000 = 4,53050

Subtotal: 11,17150 11,17150

Materials

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,110      x 102,00000 = 11,22000

Subtotal: 11,22000 11,22000

COST DIRECTE 22,39150
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,39150

1REPD44030R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland HA-25/B/20/IIa, de 10 cm de gruix i amb
acabat remolinat i lliscat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 31,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,400 /R x 26,65000 = 10,66000

MOAJ01 h Manobre 0,400 /R x 22,90000 = 9,16000
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Subtotal: 19,82000 19,82000

Materials

MT02CIXX0 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 2,000      x 0,16000 = 0,32000

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,110      x 102,00000 = 11,22000

Subtotal: 11,54000 11,54000

COST DIRECTE 31,36000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,36000

1REPD44040R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland i resines, HA-25/B/20/IIa, de 10 cm de gruix i
amb acabat  remolinat i lliscat mecànicament.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 17,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,110 /R x 26,65000 = 2,93150

MOAJ01 h Manobre 0,110 /R x 22,90000 = 2,51900

Subtotal: 5,45050 5,45050

Maquinària

MQFO05 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 6,02000 = 0,30100

Subtotal: 0,30100 0,30100

Materials

MT02ALXX0 kg Resines 0,100      x 8,53000 = 0,85300

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,110      x 102,00000 = 11,22000

Subtotal: 12,07300 12,07300

COST DIRECTE 17,82450
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,82450
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1REPD44050R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland HA-25/B/20/IIa, de 10 cm de gruix i amb
acabat amb pas de corró o ratllat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 25,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,290 /R x 26,65000 = 7,72850

MOAJ01 h Manobre 0,290 /R x 22,90000 = 6,64100

Subtotal: 14,36950 14,36950

Materials

MT02CIXX0 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 2,000      x 0,16000 = 0,32000

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,110      x 102,00000 = 11,22000

Subtotal: 11,54000 11,54000

COST DIRECTE 25,90950
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,90950

1REPD47010R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix i amb
acabat reglejat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 26,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,290 /R x 22,90000 = 6,64100

MOOF01 h Oficial 1a 0,080 /R x 26,65000 = 2,13200

Subtotal: 8,77300 8,77300

Materials

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,170      x 102,00000 = 17,34000

Subtotal: 17,34000 17,34000
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COST DIRECTE 26,11300
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,11300

1REPD47020R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix i amb
acabat remolinat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 30,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,230 /R x 26,65000 = 6,12950

MOAJ01 h Manobre 0,290 /R x 22,90000 = 6,64100

Subtotal: 12,77050 12,77050

Materials

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,170      x 102,00000 = 17,34000

Subtotal: 17,34000 17,34000

COST DIRECTE 30,11050
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,11050

1REPD47030R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix i amb
acabat remolinat i lliscat a mà. Criteri d'amidament:
superfície mesurada segons documentació gràfica de
projecte deduint forats majors a 1 m²

Rend.: 1,000 37,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,400 /R x 26,65000 = 10,66000

MOAJ01 h Manobre 0,400 /R x 22,90000 = 9,16000

Subtotal: 19,82000 19,82000

Materials

MT02CIXX0 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 2,000      x 0,16000 = 0,32000

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,170      x 102,00000 = 17,34000

Subtotal: 17,66000 17,66000
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COST DIRECTE 37,48000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,48000

1REPD47040R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland i resines, HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix i
amb acabat  remolinat i lliscat mecànicament.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 25,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,140 /R x 26,65000 = 3,73100

MOAJ01 h Manobre 0,140 /R x 22,90000 = 3,20600

Subtotal: 6,93700 6,93700

Maquinària

MQFO05 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 6,02000 = 0,30100

Subtotal: 0,30100 0,30100

Materials

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,170      x 102,00000 = 17,34000

MT02ALXX0 kg Resines 0,100      x 8,53000 = 0,85300

Subtotal: 18,19300 18,19300

COST DIRECTE 25,43100
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,43100

1REPD47050R m² De paviment de formigó hidròfug per armar, de ciment
pòrtland HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix i amb
acabat amb pas de corró o ratllat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 32,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,290 /R x 22,90000 = 6,64100

MOOF01 h Oficial 1a 0,290 /R x 26,65000 = 7,72850

Subtotal: 14,36950 14,36950

Materials

MT02FOAE0 m³ Formigó hidròfug per armar, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de

0,170      x 102,00000 = 17,34000
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0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

MT02CIXX0 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 2,000      x 0,16000 = 0,32000

Subtotal: 17,66000 17,66000

COST DIRECTE 32,02950
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,02950

1REPD50010R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland HM-20/B/20/I, de 25 cm de gruix i amb
acabat reglejat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 36,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,270 /R x 22,90000 = 6,18300

MOOF01 h Oficial 1a 0,080 /R x 26,65000 = 2,13200

Subtotal: 8,31500 8,31500

Materials

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,280      x 99,00000 = 27,72000

Subtotal: 27,72000 27,72000

COST DIRECTE 36,03500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,03500

1REPD50020R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland HM-20/B/20/I, de 25 cm de gruix i amb
acabat remolinat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 40,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,230 /R x 26,65000 = 6,12950

MOAJ01 h Manobre 0,270 /R x 22,90000 = 6,18300

Subtotal: 12,31250 12,31250

Materials

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,

0,280      x 99,00000 = 27,72000
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ambient I.

Subtotal: 27,72000 27,72000

COST DIRECTE 40,03250
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,03250

1REPD50030R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland HM-20/B/20/I, de 25 cm de gruix i amb
acabat remolinat i lliscat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 50,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,450 /R x 22,90000 = 10,30500

MOOF01 h Oficial 1a 0,450 /R x 26,65000 = 11,99250

Subtotal: 22,29750 22,29750

Materials

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,280      x 99,00000 = 27,72000

MT02CIXX0 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 2,000      x 0,16000 = 0,32000

Subtotal: 28,04000 28,04000

COST DIRECTE 50,33750
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,33750

1REPD50040R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland i resines, HM-20/B/20/I, de 25 cm de gruix i
amb acabat  remolinat i lliscat mecànicament.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 37,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,170 /R x 22,90000 = 3,89300

MOOF01 h Oficial 1a 0,170 /R x 26,65000 = 4,53050

Subtotal: 8,42350 8,42350

Maquinària

MQFO05 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 6,02000 = 0,30100

Subtotal: 0,30100 0,30100

Materials
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MT02ALXX0 kg Resines 0,100      x 8,53000 = 0,85300

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,280      x 99,00000 = 27,72000

Subtotal: 28,57300 28,57300

COST DIRECTE 37,29750
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,29750

1REPD50050R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland HM-20/B/20/I, de 25 cm de gruix i amb
acabat amb pas de corró o ratllat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 46,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,370 /R x 22,90000 = 8,47300

MOOF01 h Oficial 1a 0,370 /R x 26,65000 = 9,86050

Subtotal: 18,33350 18,33350

Materials

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,280      x 99,00000 = 27,72000

MT02CIXX0 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 2,000      x 0,16000 = 0,32000

Subtotal: 28,04000 28,04000

COST DIRECTE 46,37350
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,37350

1REPD55010R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix i amb
acabat reglejat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 19,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,290 /R x 22,90000 = 6,64100

MOOF01 h Oficial 1a 0,080 /R x 26,65000 = 2,13200

Subtotal: 8,77300 8,77300
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Materials

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,110      x 99,00000 = 10,89000

Subtotal: 10,89000 10,89000

COST DIRECTE 19,66300
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,66300

1REPD55020R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de
ciment pòrtland HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix i
amb acabat remolinat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 22,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,170 /R x 26,65000 = 4,53050

MOAJ01 h Manobre 0,290 /R x 22,90000 = 6,64100

Subtotal: 11,17150 11,17150

Materials

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,110      x 99,00000 = 10,89000

Subtotal: 10,89000 10,89000

COST DIRECTE 22,06150
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,06150

1REPD55030R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix i amb
acabat remolinat i lliscat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 31,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,400 /R x 26,65000 = 10,66000

MOAJ01 h Manobre 0,400 /R x 22,90000 = 9,16000

Subtotal: 19,82000 19,82000
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Materials

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,110      x 99,00000 = 10,89000

MT02CIXX0 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 2,000      x 0,16000 = 0,32000

Subtotal: 11,21000 11,21000

COST DIRECTE 31,03000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,03000

1REPD55040R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland i resines, HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix i
amb acabat  remolinat i lliscat mecànicament.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 17,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,110 /R x 26,65000 = 2,93150

MOAJ01 h Manobre 0,110 /R x 22,90000 = 2,51900

Subtotal: 5,45050 5,45050

Maquinària

MQFO05 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 6,02000 = 0,30100

Subtotal: 0,30100 0,30100

Materials

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,110      x 99,00000 = 10,89000

MT02ALXX0 kg Resines 0,100      x 8,53000 = 0,85300

Subtotal: 11,74300 11,74300

COST DIRECTE 17,49450
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,49450

1REPD55050R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix i amb
acabat amb pas de corró o ratllat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 25,58 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,290 /R x 26,65000 = 7,72850

MOAJ01 h Manobre 0,290 /R x 22,90000 = 6,64100

Subtotal: 14,36950 14,36950

Materials

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,110      x 99,00000 = 10,89000

MT02CIXX0 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 2,000      x 0,16000 = 0,32000

Subtotal: 11,21000 11,21000

COST DIRECTE 25,57950
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,57950

1REPD56010R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland HM-20/B/20/I, de 15 cm de gruix i amb
acabat reglejat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 25,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,080 /R x 26,65000 = 2,13200

MOAJ01 h Manobre 0,290 /R x 22,90000 = 6,64100

Subtotal: 8,77300 8,77300

Materials

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,170      x 99,00000 = 16,83000

Subtotal: 16,83000 16,83000

COST DIRECTE 25,60300
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,60300

1REPD56020R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland HM-20/B/20/I, de 15 cm de gruix i amb
acabat remolinat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 29,60 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,230 /R x 26,65000 = 6,12950

MOAJ01 h Manobre 0,290 /R x 22,90000 = 6,64100

Subtotal: 12,77050 12,77050

Materials

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,170      x 99,00000 = 16,83000

Subtotal: 16,83000 16,83000

COST DIRECTE 29,60050
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,60050

1REPD56030R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland HM-20/B/20/I, de 15 cm de gruix i amb
acabat remolinat i lliscat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 36,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,400 /R x 26,65000 = 10,66000

MOAJ01 h Manobre 0,400 /R x 22,90000 = 9,16000

Subtotal: 19,82000 19,82000

Materials

MT02CIXX0 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 2,000      x 0,16000 = 0,32000

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,170      x 99,00000 = 16,83000

Subtotal: 17,15000 17,15000

COST DIRECTE 36,97000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,97000

1REPD56040R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland i resines, HM-20/B/20/I, de 15 cm de gruix i
amb acabat  remolinat i lliscat mecànicament.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 24,92 €

Unitats Preu Parcial Import



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,140 /R x 22,90000 = 3,20600

MOOF01 h Oficial 1a 0,140 /R x 26,65000 = 3,73100

Subtotal: 6,93700 6,93700

Maquinària

MQFO05 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 6,02000 = 0,30100

Subtotal: 0,30100 0,30100

Materials

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,170      x 99,00000 = 16,83000

MT02ALXX0 kg Resines 0,100      x 8,53000 = 0,85300

Subtotal: 17,68300 17,68300

COST DIRECTE 24,92100
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,92100

1REPD56050R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland HM-20/B/20/I, de 15 cm de gruix i amb
acabat amb pas de corró o ratllat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 31,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,290 /R x 22,90000 = 6,64100

MOOF01 h Oficial 1a 0,290 /R x 26,65000 = 7,72850

Subtotal: 14,36950 14,36950

Materials

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,170      x 99,00000 = 16,83000

MT02CIXX0 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 2,000      x 0,16000 = 0,32000

Subtotal: 17,15000 17,15000

COST DIRECTE 31,51950
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,51950
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1REPD57010R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland HM-20/B/20/I, de 20 cm de gruix i amb
acabat reglejat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 30,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,270 /R x 22,90000 = 6,18300

MOOF01 h Oficial 1a 0,080 /R x 26,65000 = 2,13200

Subtotal: 8,31500 8,31500

Materials

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,220      x 99,00000 = 21,78000

Subtotal: 21,78000 21,78000

COST DIRECTE 30,09500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,09500

1REPD57020R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland HM-20/B/20/I, de 20 cm de gruix i amb
acabat remolinat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 34,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,270 /R x 22,90000 = 6,18300

MOOF01 h Oficial 1a 0,230 /R x 26,65000 = 6,12950

Subtotal: 12,31250 12,31250

Materials

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,220      x 99,00000 = 21,78000

Subtotal: 21,78000 21,78000

COST DIRECTE 34,09250
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,09250
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1REPD57030R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland HM-20/B/20/I, de 20 cm de gruix i amb
acabat remolinat i lliscat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 42,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,420 /R x 22,90000 = 9,61800

MOOF01 h Oficial 1a 0,420 /R x 26,65000 = 11,19300

Subtotal: 20,81100 20,81100

Materials

MT02CIXX0 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 2,000      x 0,16000 = 0,32000

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,220      x 99,00000 = 21,78000

Subtotal: 22,10000 22,10000

COST DIRECTE 42,91100
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,91100

1REPD57040R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland i resines, HM-20/B/20/I, de 20 cm de gruix i
amb acabat  remolinat i lliscat mecànicament.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 30,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,150 /R x 22,90000 = 3,43500

MOOF01 h Oficial 1a 0,150 /R x 26,65000 = 3,99750

Subtotal: 7,43250 7,43250

Maquinària

MQFO05 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 6,02000 = 0,30100

Subtotal: 0,30100 0,30100

Materials

MT02ALXX0 kg Resines 0,100      x 8,53000 = 0,85300

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,220      x 99,00000 = 21,78000

Subtotal: 22,63300 22,63300
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COST DIRECTE 30,36650
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,36650

1REPD57050R m² De paviment de formigó hidròfug en massa, de ciment
pòrtland HM-20/B/20/I, de 20 cm de gruix i amb
acabat amb pas de corró o ratllat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 37,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,320 /R x 26,65000 = 8,52800

MOAJ01 h Manobre 0,320 /R x 22,90000 = 7,32800

Subtotal: 15,85600 15,85600

Materials

MT02FOMC m³ Formigó hidròfug en massa, subministrat per central
de formigó, de resistència característica 20 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,65 i un contingut mínim de ciment de 200 Kg/m³,
ambient I.

0,220      x 99,00000 = 21,78000

MT02CIXX0 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 2,000      x 0,16000 = 0,32000

Subtotal: 22,10000 22,10000

COST DIRECTE 37,95600
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,95600

1REPD60010R kg D'armat a paviments, amb barres d'acer corrugat B
400 S ferrallades a obra, de límit elàstic  400 N/mm².
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,005 /R x 22,90000 = 0,11450

MOOF01 h Oficial 1a 0,005 /R x 26,65000 = 0,13325

Subtotal: 0,24775 0,24775

Materials

AACXXXXX kg Acer B 400 S, ferrallat. 1,050      x 2,91650 = 3,06233

Subtotal: 3,06233 3,06233
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COST DIRECTE 3,31008
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31008

1REPD60020R kg D'armat a paviments, amb barres d'acer corrugat B
400 SD ferrallades a obra, de límit elàstic  400 N/mm².
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,005 /R x 22,90000 = 0,11450

MOOF01 h Oficial 1a 0,005 /R x 26,65000 = 0,13325

Subtotal: 0,24775 0,24775

Materials

AACXXXXX kg Acer B 400 SD, ferrallat. 1,050      x 2,91650 = 3,06233

Subtotal: 3,06233 3,06233

COST DIRECTE 3,31008
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31008

1REPD60030R kg D'armat a paviments, amb barres d'acer corrugat B
500 S ferrallades a obra, de límit elàstic  500 N/mm².
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,005 /R x 26,65000 = 0,13325

MOAJ01 h Manobre 0,005 /R x 22,90000 = 0,11450

Subtotal: 0,24775 0,24775

Materials

AACXXXXX kg Acer B-500 S ferrallat. 1,050      x 2,91650 = 3,06233

Subtotal: 3,06233 3,06233

COST DIRECTE 3,31008
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31008

1REPD60040R kg D'armat a paviments, amb barres d'acer corrugat B
500 SD ferrallades a obra, de límit elàstic  500 N/mm².
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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MOAJ01 h Manobre 0,005 /R x 22,90000 = 0,11450

MOOF01 h Oficial 1a 0,005 /R x 26,65000 = 0,13325

Subtotal: 0,24775 0,24775

Materials

AACXXXXX kg Acer B 500 SD, ferrallat. 1,050      x 2,91650 = 3,06233

Subtotal: 3,06233 3,06233

COST DIRECTE 3,31008
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31008

1REPD60050R kg D'armat a paviments, amb barres d'acer corrugat B
400 S ferrallades a taller, de límit elàstic  400 N/mm².
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 2,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,005 /R x 22,90000 = 0,11450

MOOF01 h Oficial 1a 0,005 /R x 26,65000 = 0,13325

Subtotal: 0,24775 0,24775

Materials

MT03ACXX0 kg Acer corrugat B 400 S, muntat a taller 1,050      x 2,50000 = 2,62500

Subtotal: 2,62500 2,62500

COST DIRECTE 2,87275
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,87275

1REPD60060R kg D'armat a paviments, amb barres d'acer corrugat B
400 SD ferrallades a taller, de límit elàstic 400
N/mm².
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 2,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,005 /R x 22,90000 = 0,11450

MOOF01 h Oficial 1a 0,005 /R x 26,65000 = 0,13325

Subtotal: 0,24775 0,24775

Materials

MT03ACXX0 kg Acer corrugat B 400 SD, muntat a taller 1,050      x 2,50000 = 2,62500

Subtotal: 2,62500 2,62500
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COST DIRECTE 2,87275
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,87275

1REPD60070R kg D'armat a paviments, amb barres d'acer corrugat B
500 S ferrallades a taller, de límit elàstic  500 N/mm².
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 2,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,005 /R x 22,90000 = 0,11450

MOOF01 h Oficial 1a 0,005 /R x 26,65000 = 0,13325

Subtotal: 0,24775 0,24775

Materials

MT03ACXX0 kg Acer corrugat B 500 S, muntat a taller 1,050      x 2,50000 = 2,62500

Subtotal: 2,62500 2,62500

COST DIRECTE 2,87275
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,87275

1REPD60080R kg D'armat a paviments, amb barres d'acer corrugat B
500 SD ferrallades a taller, de límit elàstic 500
N/mm².
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 2,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,005 /R x 26,65000 = 0,13325

MOAJ01 h Manobre 0,005 /R x 22,90000 = 0,11450

Subtotal: 0,24775 0,24775

Materials

MT03ACXX0 kg Acer corrugat B 500 SD, muntat a taller 1,050      x 2,50000 = 2,62500

Subtotal: 2,62500 2,62500

COST DIRECTE 2,87275
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,87275
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1REPD70010R m² Capa de base autoanivellant de 5 cm de gruix, per
posterior col·locació de parquet flotant i paviments
continus en general, amb morter fluid de sulfat de
calci, sobre superfície ja existent de formigó, buidat
amb bomba, amb acabat polit manualment per retirar
la capa superficial de morter mort.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m².

Rend.: 1,000 14,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,070 /R x 26,65000 = 1,86550

MOAJ01 h Manobre 0,070 /R x 22,90000 = 1,60300

Subtotal: 3,46850 3,46850

Materials

MT02MOXX m³ Morter autoanivellant, fluid de sulfat de calci, buidat
bombejat.

0,060      x 177,84000 = 10,67040

Subtotal: 10,67040 10,67040

COST DIRECTE 14,13890
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,13890

1REPD70015R m² Capa de base autoanivellant de 10 cm de gruix, per
posterior col·locació de parquet flotant i paviments
continus en general, amb morter fluid de sulfat de
calci, sobre superfície ja existent de formigó, buidat
amb bomba, amb acabat polit manualment per retirar
la capa superficial de morter mort.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m².

Rend.: 1,000 26,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,150 /R x 26,65000 = 3,99750

MOAJ01 h Manobre 0,150 /R x 22,90000 = 3,43500

Subtotal: 7,43250 7,43250

Materials

MT02MOXX m³ Morter autoanivellant, fluid de sulfat de calci, buidat
bombejat.

0,110      x 177,84000 = 19,56240

Subtotal: 19,56240 19,56240

COST DIRECTE 26,99490
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,99490
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1REPD70020R m² De formació de xapa de base d'anivellació, de 5 cm
de gruix, amb morter de ciment pòrtland tipus 1:6
(M-5a), lleugerament enlluïda, per la posterior
col·locació de parquets flotants i paviments continus
en general.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 19,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,160 /R x 22,90000 = 3,66400

MOOF01 h Oficial 1a 0,320 /R x 26,65000 = 8,52800

Subtotal: 12,19200 12,19200

Materials

AMOCPXXX m³ Morter ciment pòrtland CEM I 32,5,  1:6 (M-5a). 0,060      x 122,11000 = 7,32660

Subtotal: 7,32660 7,32660

COST DIRECTE 19,51860
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,51860

1REPD70030R m² D'acabat de paviment per interior o exterior amb
revestiment tipus Microciment, a base de 3 capes de
ciment superfí pigmentat, en tota la seva massa, de
color, amb un gruix total de 2-3 mm sobre solera o
xapa de morter totalment anivellada (valorada a part)
o bé sobre paviment existent en el cas de reformes.
Aplicació de protecció amb segellador a l'aigua, com
a impermeabilitzant, i amb capa d'acabat a base de
cera de protecció final.
Textures d'acabat, bé del tipus allisat, amb efecte
d'aigües, o tipus rústic.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Rend.: 1,000 94,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 1,700 /R x 26,65000 = 45,30500

MOAJ01 h Manobre 0,800 /R x 22,90000 = 18,32000

Subtotal: 63,62500 63,62500

Materials

MT17AXXX1 kg Cera de protecció, capa d'acabat en Microciments. 0,400      x 2,08000 = 0,83200

MT02ALXX0 l Aigua 2,000      x 0,01000 = 0,02000

MT17AXXX1 kg Segellador a l'aigua com a impermeabilitzant en
Microciments.

0,500      x 2,22000 = 1,11000

MT02CIXX0 kg Ciment superfí pigmentat en tota la seva massa, per a
la realització de revestiment de Microciment

10,000      x 2,91000 = 29,10000

Subtotal: 31,06200 31,06200
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COST DIRECTE 94,68700
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,68700

1REPD70040R m² Capa de base de morter autoanivellant de 9 cm de
gruix, amb anhidrita, de propietats transmissores de
temperatures majors que el morter convencional, per
posterior col·locació de parquet flotant i paviments
continus en general, amb morter fluid de sulfat de
calci, sobre tubs de calefacció amb sistema de terra
radiant col·locats sobre peces d'aïllament, amb buidat
amb bomba, amb acabat polit manualment per retirar
la capa superficial de morter mort.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m².

Rend.: 1,000 16,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOAJ01 h Manobre 0,120 /R x 22,90000 = 2,74800

MOOF01 h Oficial 1a 0,120 /R x 26,65000 = 3,19800

Subtotal: 5,94600 5,94600

Materials

MT02ALXX0 l Aigua 3,000      x 0,01000 = 0,03000

MT02MOXX kg Morter autoanivellant, fluid de sulfat de calci amb
anhidrita, buidat bombejat.

22,000      x 0,49000 = 10,78000

Subtotal: 10,81000 10,81000

COST DIRECTE 16,75600
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,75600

1REPGG0230RP-28 ml Formació esgraonat ceràmic sobre llosa d'escala,
amb bloc de morter de 40x20x30 cm reomplert amb
morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons
documentació gràfica de projecte

Rend.: 1,000 24,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 0,400 /R x 26,65000 = 10,66000

MOAJ01 h Manobre 0,200 /R x 22,90000 = 4,58000

Subtotal: 15,24000 15,24000

Materials

MT09BLFO0 ut Bloc de morter foradat gris de 40x20x30 cm. 2,500      x 1,40000 = 3,50000

AMOCPXXX m³ Morter ciment pòrtland CEM I 32,5,  1:6 (M-5a). 0,050      x 122,11000 = 6,10550

Subtotal: 9,60550 9,60550
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COST DIRECTE 24,84550
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,84550

1SLCXX0001P-29 u Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.

Rend.: 1,000 2.150,00 €

COST DIRECTE 2.150,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.150,0000

________________________________________________________________________________________________________________

1SLIXX001P-30 ut Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris
per al compliment de la normativa vigent en matèria
de Seguretat i Salut en el Treball.

Rend.: 1,000 450,00 €

COST DIRECTE 450,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,0000

________________________________________________________________________________________________________________

1TDBFR0100P-31 m² De mur de bloc de morter de 30 cm de gruix per
revestir, amb peces de bloc foradat de color gris de
40x20x30 cm, aferrades amb morter de ciment
pòrtland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigó armat
HA-25/B/20/IIa i armat amb barres d'acer corrugat
tipus B-500S amb una quantia de 20.5 kg/m².
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri
buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al
següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la
formació de retorns o brancals, col·locació de
bastiments o premarcs i ajust de peces i peces
especials per resoldre l'obertura. En el cas que es
dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà
tenir en compte que no es produirà la compensació.

Rend.: 1,000 136,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 1,250 /R x 26,65000 = 33,31250

MOAJ01 h Manobre 1,250 /R x 22,90000 = 28,62500

Subtotal: 61,93750 61,93750

Materials

MT02FOAA0 m³ Formigó per armar, subministrat per central de
formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i

0,020      x 95,00000 = 1,90000
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per ambient IIa.

MT09BLFO0 ut Bloc de morter foradat gris de 40x20x30 cm. 12,500      x 1,40000 = 17,50000

MT03ACXX0 kg Acer corrugat B 500 S 20,500      x 2,50000 = 51,25000

AMOCPXXX m³ Morter ciment pòrtland CEM I 32,5,  1:6 (M-5a). 0,030      x 122,11000 = 3,66330

Subtotal: 74,31330 74,31330

COST DIRECTE 136,25080
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,25080

1TDBFR0101P-32 m² De muret de bloc de morter de 30 cm de gruix per
revestir, amb peces de bloc foradat de color gris de
40x20x30 cm, aferrades amb morter de ciment
pòrtland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigó armat
HA-25/B/20/IIa i armat amb barres d'acer corrugat
tipus B-500S amb una quantia de 24 kg/m².
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri
buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al
següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la
formació de retorns o brancals, col·locació de
bastiments o premarcs i ajust de peces i peces
especials per resoldre l'obertura. En el cas que es
dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà
tenir en compte que no es produirà la compensació.

Rend.: 1,000 145,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MOOF01 h Oficial 1a 1,250 /R x 26,65000 = 33,31250

MOAJ01 h Manobre 1,250 /R x 22,90000 = 28,62500

Subtotal: 61,93750 61,93750

Materials

MT09BLFO0 ut Bloc de morter foradat gris de 40x20x30 cm. 12,500      x 1,40000 = 17,50000

MT03ACXX0 kg Acer corrugat B 500 S 24,000      x 2,50000 = 60,00000

MT02FOAA0 m³ Formigó per armar, subministrat per central de
formigó, de resistència característica 25 N/mm² de
consistència tova, d'una grandària màxima d'àrid de
20 mm, amb una relació aigua/ciment màxima de
0,60 i un contingut mínim de ciment de 275 Kg/m³, i
per ambient IIa.

0,020      x 95,00000 = 1,90000

AMOCPXXX m³ Morter ciment pòrtland CEM I 32,5,  1:6 (M-5a). 0,030      x 122,11000 = 3,66330

Subtotal: 83,06330 83,06330

COST DIRECTE 145,00080
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,00080
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2FOS700020RP-33 m³ Formació de sabata correguda de fonamentació, de
formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb
formigó HA-25/F/20/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 80 kg/m³.
Inclús armadures d'espera dels pilars o altres
elements, filferro de lligar, i separadors. Sistema
d'encofrat recuperable de fusta, per a sabata aïllada o
bé correguda de fonamentació de secció rectangular,
format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos,
i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús
elements de sustentació, fixació i apuntalaments
necessaris per a la seva estabilitat i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat
i conformat d'elements) en taller industrial i el
muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en
obra, així com totes les feines i petits materials no
descrits per deixar la partida correcta i completament
acabada.

CM: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Rend.: 1,000 406,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

1FOSEX001 m² D'encofrat de sabates aïllades i corregudes, amb
acabat per revestir, amb tauler de fusta.
Criteri d'amidament: superfície d'encofrat útil segons
documentació gràfica de projecte

1,000      x 25,71680 = 25,71680

1FOXXX013 m³ De formigonat de sabates aïllades i corregudes, amb
formigó per armar tipus HA-25/B/20/IIa de ciment
pòrtland.
Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons
documentació gràfica de projecte

1,000      x 119,78400 = 119,78400

1FOSAB004 kg D'armat de sabates aïllades i corregudes, amb barres
d'acer corrugat  B 500 SD ferrallades a peu d'obra, de
límit elàstic  500 N/mm².
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons
documentació gràfica de projecte

80,000      x 3,26053 = 260,84240

Subtotal: 406,34320 406,34320

COST DIRECTE 406,34320
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 406,34320

4G411333 u Quadre de comandament i protecció de l'interior de
l'habitatge, per a instal·lació d'electrificació bàsica
amb 5 circuits, amb interruptor automàtic
magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat
nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat
nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a
cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de
material autoextingible, amb porta, encastada, inclou
l'obertura de regates i formació de petits

Rend.: 1,000 242,95 €
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encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió
amb el comptador amb conductors de coure H07V-R
de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa
amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

KG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

1,000      x 1,05908 = 1,05908

KG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 36,23491 = 36,23491

KG322154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

2,000      x 2,15378 = 4,30756

KG134801 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze
mòduls i encastada

1,000      x 20,26700 = 20,26700

KG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

2,000      x 20,71491 = 41,42982

KG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 19,92491 = 19,92491

KG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

2,000      x 20,12491 = 40,24982

KG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 36,19770 = 36,19770

KY011112 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

0,500      x 6,88253 = 3,44127

KG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 20,45491 = 20,45491
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KY021112 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

1,000      x 8,55220 = 8,55220

KG322174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

3,000      x 3,61023 = 10,83069

Subtotal: 242,94987 242,94987

COST DIRECTE 242,94987
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,94987

4G41ZQ01P-34 u Subministrament i col·locació de Quadre General de
Protecció i Comandament (QGBT) format per armari
metàl·lic combinable marca SCHNEIDER ELECTRIC
serie PRISMA PLUS SISTEMA G, protecció IP-30
amb porta cega. Al seu interior es col·locaran totes
les proteccions de sobretensions, diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes
unifilars i càlculs elèctrics de projecte. S'inclou
maniobra, embarrat amb pletina de coure, borns,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rotulació, identificadors per a cada element i material
de montatge.

NOTA:

Es sobredimensionarà l'envolvent de tal manera que
permeti una amplicació de l'ordre del 30%.

Rend.: 1,000 7.420,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 181,89252 = 181,89252

EG4R4850 u Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

16,000      x 54,38705 = 870,19280

EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000      x 81,81364 = 81,81364

EG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

3,000      x 213,43643 = 640,30929

EG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar

1,000      x 83,10747 = 83,10747



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

2,000      x 78,21623 = 156,43246

EG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000      x 80,24154 = 80,24154

EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

14,000      x 43,25959 = 605,63426

EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 211,92813 = 211,92813

EG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment

1,000      x 721,45688 = 721,45688

EG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 234,35637 = 234,35637

EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

16,000      x 57,19141 = 915,06256

EG48A444 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

1,000      x 231,73530 = 231,73530

EG48B44C u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar
(3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat

1,000      x 125,07309 = 125,07309

EG41G1QP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 533,14577 = 533,14577

EG1B0952 u Armari de polièster de 750x1000x300 mm, amb tapa
fixa, muntat superficialment

1,000      x 649,68644 = 649,68644



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

21,000      x 42,68614 = 896,40894

EG415DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000      x 201,88329 = 201,88329

Subtotal: 7.420,36075 7.420,36075

COST DIRECTE 7.420,36075
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.420,36075

4G41ZQ02P-35 u Subministrament i col·locació de Subquadre Sala de
Calderes (SQSC) format per armari plàstic marca
SCHNEIDER ELECTRIC serie PRISMA PLUS
SISTEMA G, protecció IP-30 amb porta cega. Al seu
interior es col·locaran totes les proteccions
diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als
esquemes unifilars i càlculs elèctrics de projecte.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure,
borns, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rotulació, identificadors per a cada
element i material de muntatge.

NOTA:

Es sobredimensionarà l'envolvent de tal manera que
permeti una amplicació de l'ordre del 30%.

Rend.: 1,000 3.498,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG4R4450 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

20,000      x 52,17209 = 1.043,44180

EG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment

1,000      x 721,45688 = 721,45688

EG47434E u Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

1,000      x 43,38495 = 43,38495

EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

8,000      x 57,19141 = 457,53128
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EG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 43,19959 = 43,19959

EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

5,000      x 25,14907 = 125,74535

EG41ZG01 u Guardamotor per a protecció davant sobrecàrregues i
curtcircuits amb comandament manual local, de
0,63-1A d'intensitat manual regulable, tripolar, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN. S'inclou part proporcional pel muntatge i
connexionat.

5,000      x 60,70636 = 303,53180

EG41ZG02 u Guardamotor per a protecció davant sobrecàrregues i
curtcircuits amb comandament manual local, de
2,5-4A d'intensitat manual regulable, tripolar, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN. S'inclou part proporcional pel muntatge i
connexionat.

5,000      x 105,89469 = 529,47345

EG41ZG03 u Guardamotor per a protecció davant sobrecàrregues i
curtcircuits amb comandament manual local, de
4-6,3A d'intensitat manual regulable, tripolar, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN. S'inclou part proporcional pel muntatge i
connexionat.

1,000      x 105,89469 = 105,89469

EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

5,000      x 24,90737 = 124,53685

Subtotal: 3.498,19664 3.498,19664

COST DIRECTE 3.498,19664
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.498,19664

4G41ZQ03P-36 u Subministrament i col·locació de Subquadre
d'enceses per il·luminació zona piscina (SQEP)
format per armari plàstic marca SCHNEIDER
ELECTRIC serie PRISMA PLUS SISTEMA G,
protecció IP-30 amb porta cega. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes
unifilars i càlculs elèctrics de projecte. S'inclou
maniobra, embarrat amb pletina de coure, borns,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rotulació, identificadors per a cada element i material
de muntatge.

NOTA:

Es sobredimensionarà l'envolvent de tal manera que
permeti una amplicació de l'ordre del 30%.

Rend.: 1,000 454,14 €

Unitats Preu Parcial Import
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Partides d'obra

EG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores, instal·lat

2,000      x 103,41394 = 206,82788

EG47222F u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat
nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador
mecànic de senyalització de l' estat dels contactes,
amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària
(18mm p/ mòdul), fixat a pressió

1,000      x 48,60310 = 48,60310

EG144302 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a dues fileres de quinze mòduls i muntada
superficialment

1,000      x 76,70437 = 76,70437

EG47122E u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat
nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
unipolar (1P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

8,000      x 15,25021 = 122,00168

Subtotal: 454,13703 454,13703

COST DIRECTE 454,13703
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 454,13703

4G41ZQ04P-37 u Subministrament i col·locació de Quadre de control
de la UTA, format per armari metàl·lic, protecció
IP-54 amb porta cega. Al seu interior es col·locaran
totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques,
mòduls de control i passarela a MODBUS per
integració al BMS, tot segons indicacions del
fabricant. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de
coure, borns, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rotulació, identificadors per a cada
element i material de muntatge.

NOTA:

Es sobredimensionarà l'envolvent de tal manera que
permeti una amplicació de l'ordre del 30%.

Rend.: 1,000 4.840,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,750 /R x 19,46000 = 14,59500

A013H000 h Ajudant electricista 0,750 /R x 17,51000 = 13,13250

Subtotal: 27,72750 27,72750

Materials

BG41ZQ04 u Quadre de control de la UTA 1,000      x 4.812,50000 = 4.812,50000

Subtotal: 4.812,50000 4.812,50000
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COST DIRECTE 4.840,22750
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.840,22750

4G41ZZ03P-38 u Subministrament i col·locació de Subquadre de
protecció i control de l'equip de bombeig (SQB)
format per armari plàstic marca SCHNEIDER
ELECTRIC serie PRISMA PLUS SISTEMA G,
protecció IP-30 amb porta cega. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes
unifilars i càlculs elèctrics de projecte. S'inclou
maniobra, embarrat amb pletina de coure, borns,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rotulació, identificadors per a cada element i material
de muntatge.

NOTA:

Es sobredimensionarà l'envolvent de tal manera que
permeti una amplicació de l'ordre del 30%.

Rend.: 1,000 551,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,51000 = 5,25300

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

Subtotal: 11,09100 11,09100

Materials

BG41ZZ03 u Quadre de protecció i control equip de bombeig, tot
inclòs.

1,000      x 540,40000 = 540,40000

Subtotal: 540,40000 540,40000

COST DIRECTE 551,49100
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 551,49100

5AC1U00010RP-39 ut Assaigs d'unions soldades mitjançant líquids
penetrants. Nivells d'acceptació, UNE-EN ISO
23277:2015 i UNE-EN 571-1:1997 (anul·lada i
substituïda per UNE-EN-ISO 3452-1:2014). Jornada a
taller/obra.

Rend.: 1,000 660,98 €

COST DIRECTE 660,98000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 660,9800

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00010R ut Curat, recapçat i trencament a compressió d' 1
proveta, segons UNE-EN 12390-2:2009, UNE-EN
12390-3:2009 i UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011.

Rend.: 1,000 17,12 €

COST DIRECTE 17,12000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,1200

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO7S00020R ut Determinació de la consistència del formigó, segons
UNE-EN 12350-2:2009.

Rend.: 1,000 17,12 €

COST DIRECTE 17,12000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,1200

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00030R ut Extracció, tallat, recapçat i trencament a compressió
d'un testimoni de formigó de 7,5 cm. segons UNE-EN
12504-1:2009 i UNE-EN 12390-3:2009+AC:2011.

Rend.: 1,000 126,84 €

COST DIRECTE 126,84000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,8400

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00040R ut Extracció, tallat, recapçat i trencament a compressió
d'un testimoni de formigó de 10 cm. segons UNE-EN
12504-1:2009 i UNE-EN 12390-3:2009.

Rend.: 1,000 138,50 €

COST DIRECTE 138,50000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,5000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00050R ut Extracció, tallat, recapçat i trencament a compressió
d'un testimoni de formigó de 15 cm. segons UNE-EN
12504-1:2009 i UNE-EN 12390-3:2009.

Rend.: 1,000 226,07 €

COST DIRECTE 226,07000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,0700

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00060R ut Curat i trencament a flexotracció d'una proveta de
15x15x60 cm., segons UNE-EN 12390-2:2009 i
UNE-EN 12390-5:2009.

Rend.: 1,000 33,29 €

COST DIRECTE 33,29000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,2900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00070R ut Presència de cendres volants (qualitatiu). Rend.: 1,000 95,24 €

COST DIRECTE 95,24000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,2400

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00080R ut Fabricació d'una sèrie de 3 provetes de 60x15x15cm
amb determinació de la consistència, curat i
trencament a flexotracció, segons UNE-EN
12350-1:2009, UNE-EN 12390-2:2009 i UNE-EN
12390-5:2009 (no inclou el desplaçament).

Rend.: 1,000 141,96 €

COST DIRECTE 141,96000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,9600

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO7S00090R ut Fabricació d'una sèrie de 4 provetes de 60x15x15cm
amb determinació de la consistència, curat i
trencament a flexotracció, segons UNE-EN
12350-1:2009, UNE-EN 12390-2:2009 i UNE-EN
12390-5:2009. (no inclou el desplaçament).

Rend.: 1,000 191,84 €

COST DIRECTE 191,84000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,8400

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00100R ut Fabricació d'una sèrie de 5 provetes de 60x15x15cm
amb determinació de la consistència, curat i
trencament a flexotracció, segons UNE-EN
12350-1:2009, UNE-EN 12390-2:2009 i UNE-EN
12390-5:2009 (no inclou el desplaçament).

Rend.: 1,000 208,85 €

COST DIRECTE 208,85000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,8500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00110R ut Fabricació d'una sèrie de 6provetes de 60x15x15cm
amb determinació de la consistència, curat i
trencament a flexotracció, segons UNE-EN
12350-1:2009, UNE-EN 12390-2:2009 i UNE-EN
12390-5:2009 (no inclou el desplaçament).

Rend.: 1,000 220,50 €

COST DIRECTE 220,50000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,5000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00120R ut Determinació de compostos de sofre en un formigó
endurit.

Rend.: 1,000 448,46 €

COST DIRECTE 448,46000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 448,4600

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00130R ut Determinació del contingut de ciment d'un formigó en
Kg/m³, segons ASTM C 1084-2 amb relació aigua -
ciment i porositat.

Rend.: 1,000 244,76 €

COST DIRECTE 244,76000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,7600

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00140R ut Determinació de la densitat d'un formigó fresc,
segons UNE-EN 12350-6:2009.

Rend.: 1,000 100,80 €

COST DIRECTE 100,80000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,8000

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO7S00150R ut Granulometria d'una mostra de formigó fresc. Rend.: 1,000 126,95 €

COST DIRECTE 126,95000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,9500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00160R ut Anàlisi químic per determinar si el formigó ha estat
elaborat amb ciment aluminós (pel mètode de la
oxina).

Rend.: 1,000 98,91 €

COST DIRECTE 98,91000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,9100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00170R ut Determinació qualitativa de clorurs. Rend.: 1,000 50,19 €

COST DIRECTE 50,19000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,1900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00180R ut Determinació qualitativa de sulfats. Rend.: 1,000 50,19 €

COST DIRECTE 50,19000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,1900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00190R ut Determinació quantitativa de clorurs en formigons
endurits i posats en servei, segons UNE 112010:2011.

Rend.: 1,000 83,69 €

COST DIRECTE 83,69000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,6900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00200R ut Determinació quantitativa de clorurs per C.I. Rend.: 1,000 74,45 €

COST DIRECTE 74,45000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,4500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00210R ut Determinació del contingut en clorurs en formigó
endurit, segons UNE-EN 14629:2007.

Rend.: 1,000 83,69 €

COST DIRECTE 83,69000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,6900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00220R ut Determinació quantitativa de sulfats. Rend.: 1,000 87,68 €

COST DIRECTE 87,68000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,6800

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO7S00230R ut Determinació quantitativa de sulfats per C.I. Rend.: 1,000 74,45 €

COST DIRECTE 74,45000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,4500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00240R ut Determinació del pH. (extracte aquós del formigó). Rend.: 1,000 51,45 €

COST DIRECTE 51,45000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,4500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00250R ut Porositat del formigó. Rend.: 1,000 66,47 €

COST DIRECTE 66,47000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,4700

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00260R ut Difracció per Raigs X (identificació mineralògica). Rend.: 1,000 236,25 €

COST DIRECTE 236,25000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,2500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00270R ut Identificació d'Amiant mitjançant examen microscopi
per Polarització / Dispersió de les Fibres

Rend.: 1,000 103,11 €

COST DIRECTE 103,11000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,1100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00280R ut Determinació qualitativa de sulfurs solubles. Rend.: 1,000 47,15 €

COST DIRECTE 47,15000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,1500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00290R ut Determinació quantitativa de sulfurs solubles. Rend.: 1,000 98,49 €

COST DIRECTE 98,49000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,4900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00300R ut Determinació de la profunditat de carbonatació en
formigons endurits i posats en servei, segons UNE
112011:2011.

Rend.: 1,000 43,16 €

COST DIRECTE 43,16000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,1600

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO7S00310R ut Determinació de la profunditat de carbonatació en un
formigó endurit pel mètode de la fenolftaleïna, segons
UNE-EN 14630:2007.

Rend.: 1,000 43,16 €

COST DIRECTE 43,16000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,1600

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00320R ut Determinació de la profunditat de penetració d'aigua
sota pressió, segons UNE-EN 12390-8:2009 i
UNE-EN 12390-8:2009/1M:2011.

Rend.: 1,000 414,86 €

COST DIRECTE 414,86000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 414,8600

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00330R ut Determinació de la viscositat de lletades, con de
Marsh, segons UNE-EN 445:2009.

Rend.: 1,000 48,51 €

COST DIRECTE 48,51000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,5100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00340R ut Determinació de la densitat d'una lletada (bentonita). Rend.: 1,000 50,51 €

COST DIRECTE 50,51000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,5100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00350R ut Presa de mostra de formigó i morter projectat, segons
UNE-EN 14488-1:2006. Curat, obtenció, preparació i
assaig a compressió o tracció de provetes testimoni
segons UNE 83605:1991.

Rend.: 1,000 257,25 €

COST DIRECTE 257,25000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,2500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00360R ut Determinació de la homogeneïtat del formigó, segons
EHE-08 71.2.4.

Rend.: 1,000 209,69 €

COST DIRECTE 209,69000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,6900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00370R ut Determinació de la densitat, formigó endurit, segons
UNE-EN 12390-7:2009.

Rend.: 1,000 84,00 €

COST DIRECTE 84,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO7S00380R ut Determinació de l'exudació i la variació de volum
(expansió o contracció) de la barreja (lletada o
morter), segons EHE 2008, Annex 5.

Rend.: 1,000 103,11 €

COST DIRECTE 103,11000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,1100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00390R ut Comprovació de la planeïtat de soleres a obra,
segons NTE-RSC. No inclou desplaçament.

Rend.: 1,000 435,23 €

COST DIRECTE 435,23000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 435,2300

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00400R ut Formigons amb fibres d'acer. Determinació del
contingut de fibres, segons UNE-EN
14721:2006+A1:2008 (Mètode B) (Opció comprovació
dosificació a planta en fibres polimèriques).

Rend.: 1,000 319,73 €

COST DIRECTE 319,73000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 319,7300

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00410R ut Formigó autocompactant. Assaig de l’escorriment
segons UNE 83361:2007.

Rend.: 1,000 37,70 €

COST DIRECTE 37,70000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,7000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00420R ut Formigó autocompactant. Caracterització de la
fluïdesa en presencia de barres. Assaig de
l’escorriment amb l'anell japonès, segons UNE
83362:2007.

Rend.: 1,000 81,90 €

COST DIRECTE 81,90000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,9000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00430R ut Formigó autocompactant. Caracterització de la
fluïdesa en presencia de barres. Mètode de la caixa
en ´´L´´, segons UNE 83363:2007.

Rend.: 1,000 81,90 €

COST DIRECTE 81,90000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,9000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00440R ut Formigó autocompactant. Determinació del temps de
flux. Assaig de l'embut en ´´V´´, segons UNE
83364:2007.

Rend.: 1,000 69,30 €

COST DIRECTE 69,30000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,3000

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO7S00450R ut Determinació del contingut de ciment d'un formigó en
%, segons ASTM C 1084-2.

Rend.: 1,000 117,39 €

COST DIRECTE 117,39000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,3900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00460R ut Estudi teòric d'una dosificació sense incloure les
granulometries.

Rend.: 1,000 209,69 €

COST DIRECTE 209,69000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,6900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00470R ut Assaig previ segons EHE que inclou: l'estudi de la
dosificació, la fabricació i la trencament de 4 sèries de
3 provetes.

Rend.: 1,000 837,80 €

COST DIRECTE 837,80000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 837,8000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00480R ut Curat i trencament a tracció indirecta d'1 proveta,
segons UNE-EN 12390-6:2010 (mètode brasiler).

Rend.: 1,000 36,33 €

COST DIRECTE 36,33000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,3300

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00490R ut Curat i trencament a tracció indirecta de 4 provetes
segons UNE-EN 12390-6:2001 (mètode brasiler).

Rend.: 1,000 137,87 €

COST DIRECTE 137,87000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,8700

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00500R ut Recàrrec per treballs de tallat en provetes de
diàmetre 15 cm. per fabricació defectuosa.

Rend.: 1,000 22,05 €

COST DIRECTE 22,05000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,0500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00510R ut Determinació del contingut d'aire pel mètode de
pressió d'una mostra de formigó fresc, segons
UNE-EN 12350-7:2010.

Rend.: 1,000 120,75 €

COST DIRECTE 120,75000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,7500

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO7S00520R ut Extracció, recapçat i trencament a compressió de 2
provetes testimoni de 10 cm de diàmetre d'un bloc de
60x60x15 cm de formigó gunitat.

Rend.: 1,000 181,34 €

COST DIRECTE 181,34000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,3400

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00530R ut Tallat, recapçat i trencament a compressió de
provetes de diàmetres especials, segons UNE-EN
12390-3:2009 i UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011.

Rend.: 1,000 41,58 €

COST DIRECTE 41,58000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,5800

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00540R ut Fabricació de provetes cúbiques de 10 cm d'aresta,
amb determinació de consistència, curat, recapçat i
trencament a compressió, segons UNE-EN
12350-1:2009, UNE-EN 12350-2:2009, UNE-EN
12390-2:2009 i UNE-EN 12390-3:2009.

Rend.: 1,000 41,58 €

COST DIRECTE 41,58000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,5800

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00550R ut Hora d'operari i màquina per fer forats. Rend.: 1,000 49,04 €

COST DIRECTE 49,04000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,0400

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00560R ut Recàrrec per extracció de motlle de cartró. Rend.: 1,000 3,15 €

COST DIRECTE 3,15000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,1500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00570R ut Forat amb màquina, extracció de testimonis 7,5 cm
de diàmetre.

Rend.: 1,000 100,80 €

COST DIRECTE 100,80000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,8000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00580R ut Forat amb màquina, extracció de testimonis de 10 cm
de diàmetre.

Rend.: 1,000 117,60 €

COST DIRECTE 117,60000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,6000

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO7S00590R ut Forat amb màquina, extracció de testimonis de 15 cm
de diàmetre.

Rend.: 1,000 134,30 €

COST DIRECTE 134,30000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,3000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00600R ut Forat amb màquina, extracció de testimonis de 20 cm
de diàmetre.

Rend.: 1,000 150,99 €

COST DIRECTE 150,99000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,9900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00610R ut Tapar forat d'un testimoni de 15 cm de diàmetre amb
morter expansiu.

Rend.: 1,000 26,36 €

COST DIRECTE 26,36000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,3600

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00620R ut Tapar forat d'un testimoni de 7,5 cm de diàmetre amb
morter expansiu en Pilar. Temps aproximat 30 minuts.

Rend.: 1,000 17,12 €

COST DIRECTE 17,12000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,1200

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00630R ut Tapar forat d'un testimoni de10 cm de diàmetre amb
morter expansiu en Pilar. Temps aproximat 30 minuts.

Rend.: 1,000 17,12 €

COST DIRECTE 17,12000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,1200

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00640R ut Tapar forat d'un testimoni de 15 cm amb morter
expansiu.

Rend.: 1,000 14,07 €

COST DIRECTE 14,07000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,0700

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00650R ut Tapar forat d'un testimoni de 20 cm de diàmetre amb
morter expansiu.

Rend.: 1,000 16,59 €

COST DIRECTE 16,59000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,5900

________________________________________________________________________________________________________________



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

5FO7S00660R ut Tapar forat d'un testimoni de 7,5 cm de diàmetre
amb morter expansiu en forjat. Temps aproximat 20
minuts.

Rend.: 1,000 12,92 €

COST DIRECTE 12,92000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,9200

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00670R ut Tapar forat d'un testimoni de 10 cm de diàmetre amb
morter expansiu en forjat. Temps aproximat 20 minuts.

Rend.: 1,000 12,92 €

COST DIRECTE 12,92000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,9200

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00680R ut Presa de mostres de formigó fresc, segons UNE-EN
12350-1:2009, Fabricació i conservació de 3 a 5
provetes, segons UNE-EN 12390-2:2009.
Consistència del formigó fresc (mètode del con
d'Abrams), segons UNE-EN 12350-2:2009.
Trencament per tracció indirecta (assaig Brasiler),
segons UNE-EN 12390-6:2010.

Rend.: 1,000 176,19 €

COST DIRECTE 176,19000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,1900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00690R ut Forat amb màquina, extracció de testimonis de 12 cm
de diàmetre.

Rend.: 1,000 78,12 €

COST DIRECTE 78,12000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,1200

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00700R ut Forat amb màquina, extracció de testimonis de 16 cm
de diàmetre.

Rend.: 1,000 94,40 €

COST DIRECTE 94,40000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,4000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00710R ut Forat amb màquina d'extracció de testimonis de 3 cm
de diàmetre.

Rend.: 1,000 67,20 €

COST DIRECTE 67,20000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,2000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00720R ut Assaig de conductivitat tèrmica d'una mostra de
formigó cel·lular.

Rend.: 1,000 563,12 €

COST DIRECTE 563,12000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 563,1200

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO7S00730R ut Fabricació d'una sèrie de 4 provetes, amb
determinació de consistència i curat, segons UNE-EN
12390-1:2001, UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005,
UNE-EN 12390-2:2009 i UNE-EN 12350-1:2009.
Desplaçament a part.

Rend.: 1,000 69,41 €

COST DIRECTE 69,41000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,4100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00740R ut Extracció, tallat, recapçat i trencament a compressió
d'un testimoni de 3 cm.

Rend.: 1,000 98,91 €

COST DIRECTE 98,91000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,9100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00750R ut Inspecció a planta de formigó per control documental. Rend.: 1,000 89,25 €

COST DIRECTE 89,25000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,2500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00760R ut Mètode d'assaig per formigó armat amb fibra de vidre.
Part 4: Mesura de la resistència a flexió, mètode
´´assaig simplificat a flexió´´, segons UNE-EN
1170-4:1998. (No inclou mecanitzat de provetes).

Rend.: 1,000 267,44 €

COST DIRECTE 267,44000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,4400

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00770R ut Mètode d'assaig per formigó armat amb fibra de vidre.
Part 5: Mesura de la resistència a flexió, mètode
´´assaig complet a flexió´´, segons UNE-EN
1170-5:1998. (No inclou mecanitzat de provetes).

Rend.: 1,000 267,44 €

COST DIRECTE 267,44000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,4400

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00780R ut Determinació de la capacitat d'absorció d'energia de
provetes planes reforçades amb fibres, segons la
norma UNE-EN 14488-5:2007. Inclou presa de
mostra i confecció de 3 provetes de 600x600x100 mm.

Rend.: 1,000 627,90 €

COST DIRECTE 627,90000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 627,9000

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO7S00790R ut Assaig de formigó projectat. Part 5: Determinació de
la capacitat d'absorció d'energia de provetes planes
reforçades amb fibres.

Rend.: 1,000 627,90 €

COST DIRECTE 627,90000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 627,9000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00800R ut Fabricació d'una sèrie de 5 provetes, amb
determinació del límit elàstic, segons UNE-EN
12350-1:2009, UNE-EN 12350-2:2009, UNE-EN
12390-1:2001, UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005,
UNE-EN 12390-3:2009 i UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011.

Rend.: 1,000 402,99 €

COST DIRECTE 402,99000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 402,9900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00810R ut Formigó amb fibres. Trencament per flexotracció
segons norma UNE 83509:2004, sobre provetes
prismàtiques.

Rend.: 1,000 131,25 €

COST DIRECTE 131,25000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,2500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00820R ut Mètode d'assaig per formigó amb fibres metàl·liques.
Determinació de la resistència a la tracció d'una (1)
proveta prismàtica per flexió (límit de proporcionalitat
(LOP), resistència residual). UNE-EN 14651:2007+A1.

Rend.: 1,000 144,38 €

COST DIRECTE 144,38000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,3800

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00830R ut Formigons amb fibres. Trencament per compressió
en provetes cilíndriques segons norma UNE
83507:2004

Rend.: 1,000 108,26 €

COST DIRECTE 108,26000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,2600

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00840R ut Determinació quantitativa de nitrats per C.I. Rend.: 1,000 74,45 €

COST DIRECTE 74,45000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,4500

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO7S00850R ut Determinació quantitativa de Clorurs, Nitrats i Sulfats
per C.I.

Rend.: 1,000 200,87 €

COST DIRECTE 200,87000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,8700

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00860R ut Determinació contingut en ió amoni (NH4). Rend.: 1,000 39,69 €

COST DIRECTE 39,69000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,6900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO7S00870R ut Entrega pot de fenolftaleïna a 1%. Rend.: 1,000 15,75 €

COST DIRECTE 15,75000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,7500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO8R00010R ut Fabricació d'una sèrie de 7 provetes cúbiques de 15
cm d'aresta, amb determinació de consistència curat i
trencament a compressió segons normatives UNE
vigents. Temps màx. espera: 1h (més de 100 Km).

Rend.: 1,000 126,00 €

COST DIRECTE 126,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,0000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO8R00020R ut Fabricació d'una sèrie de 4 provetes, amb
determinació de consistència, curat, recapçat i
trencament a compressió segons normatives UNE
vigents. Temps màx. espera: 1h (5Km).

Rend.: 1,000 92,51 €

COST DIRECTE 92,51000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,5100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO8R00030R ut Fabricació d'una sèrie de 4 provetes, amb
determinació de consistència, curat, recapçat i
trencament a compressió segons normatives UNE
vigents. Temps màx.espera: 1h (10 Km).

Rend.: 1,000 109,31 €

COST DIRECTE 109,31000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,3100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO8R00040R ut Fabricació d'una sèrie de 4 provetes, amb
determinació de consistència, curat, recapçat i
trencament a compressió segons normatives UNE
vigents. Temps màx. espera: 1h (20 Km).

Rend.: 1,000 126,00 €

COST DIRECTE 126,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO8R00050R ut Fabricació d'una sèrie de 4 provetes, amb
determinació de consistència, curat, recapçat i
trencament a compressió segons normatives UNE
vigents. Temps màx.espera: 1h (30 Km).

Rend.: 1,000 142,80 €

COST DIRECTE 142,80000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,8000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO8R00060R ut Fabricació d'una sèrie de 4 provetes, amb
determinació de consistència, curat, recapçat i
trencament a compressió segons normatives UNE
vigents. Temps màx.espera: 1h (40 Km).

Rend.: 1,000 159,39 €

COST DIRECTE 159,39000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,3900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO8R00070R ut Fabricació d'una sèrie de 4 provetes, amb
determinació de consistència curat, recapçat i
trencament a compressió segons normatives UNE
vigents. Temps màx. espera: 1h (50 Km).

Rend.: 1,000 176,19 €

COST DIRECTE 176,19000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,1900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO8R00080R ut Fabricació d'una sèrie de 4 provetes, amb
determinació de consistència, curat, recapçat, i
trencament a compressió segons normatives UNE
vigents. Temps màx. espera: 1h (60 Km).

Rend.: 1,000 192,99 €

COST DIRECTE 192,99000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,9900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO8R00090R ut Hora de permanència a obra. Rend.: 1,000 45,47 €

COST DIRECTE 45,47000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,4700

________________________________________________________________________________________________________________

5FO8R00100R ut Hores de tècnic. Rend.: 1,000 67,20 €

COST DIRECTE 67,20000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,2000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO8R00110R ut Jornada d'inspecció i control en planta de
prefabricats, incloent-hi redacció d'informe.

Rend.: 1,000 791,81 €

COST DIRECTE 791,81000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 791,8100

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO8R00120R ut Jornada de tècnic en inspecció a planta de formigó,
amb recollida de certificats de qualitat dels materials
components i dosificacions utilitzades en la fabricació
del formigó a subministrar a l'obra, incloent la
redacció i confecció de l'informe corresponent.

Rend.: 1,000 538,13 €

COST DIRECTE 538,13000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 538,1300

________________________________________________________________________________________________________________

5FO8R00130R ut Mensualitat de personal inspector a obra , per a la
realització de l'assaig de la determinació de la
consistència d'un formigó fresc, pel mètode del conus
d'Abrams, s/UNE 83313.(17 determinacions/dia
aproximadament).

Rend.: 1,000 4.305,00 €

COST DIRECTE 4.305,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.305,0000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO8R00140R ut Per cada hora addicional d'espera a l'obra. Rend.: 1,000 33,71 €

COST DIRECTE 33,71000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,7100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO8R00150R ut Hores en diumenge o dia festiu. Rend.: 1,000 42,32 €

COST DIRECTE 42,32000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,3200

________________________________________________________________________________________________________________

5FO8R00160R ut Hores d' operari. Rend.: 1,000 33,71 €

COST DIRECTE 33,71000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,7100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00010R ut Anàlisi granulomètric d'àrids, s/ UNE-EN 933-1:2012. Rend.: 1,000 37,70 €

COST DIRECTE 37,70000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,7000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00020R ut Àrids per formigó. Determinació de fins, s/UNE-EN
933-1:2012.

Rend.: 1,000 52,08 €

COST DIRECTE 52,08000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,0800

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO9Q00030R ut Determinació dels compostos orgànics que afecten a
la revinguda i a l'enduriment del ciment, segons
UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 apartat 15.1
Determinació del contingut d'humus.

Rend.: 1,000 59,96 €

COST DIRECTE 59,96000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,9600

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00040R ut Reactivitat àlcali-sílice i àlcali-silicat segons UNE
146507-1:1999 EX.

Rend.: 1,000 225,33 €

COST DIRECTE 225,33000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,3300

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00050R ut Reactivitat àlcali-sílice i àlcali-silicat dels àrids
(mètode de l'expansió de les provetes de morter)
segons UNE 146508:1999 EX.

Rend.: 1,000 464,94 €

COST DIRECTE 464,94000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 464,9400

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00060R ut Estabilitat al sulfat magnèsic d'àrids o sorres per
elaborar formigons s/ UNE-EN 1367-2:2010.

Rend.: 1,000 167,90 €

COST DIRECTE 167,90000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,9000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00070R ut Propietats geomètriques dels àrids. Avaluació de fins.
Assaig de l'equivalent de sorra, segons UNE-EN
933-8:2012+A1:2015/1M:2016.

Rend.: 1,000 47,36 €

COST DIRECTE 47,36000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,3600

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00080R ut Determinació de les propietats mecàniques i físiques
dels àrids. Determinació de la resistència a la
fragmentació pel mètode d'assaig ´´Los Ángeles´´ ,
segons UNE-EN 1097-2:2010.

Rend.: 1,000 114,87 €

COST DIRECTE 114,87000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,8700

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00090R ut Blau de Metilè segons UNE-EN 933-9:2010+A1:2013. Rend.: 1,000 102,38 €

COST DIRECTE 102,38000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,3800

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO9Q00100R ut Clorurs solubles en aigua (mètode de Volhard)
segons UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 Aptat. 7.

Rend.: 1,000 106,79 €

COST DIRECTE 106,79000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,7900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00110R ut Reactivitat àlcali-carbonat segons UNE
146507-2:1999 EX.

Rend.: 1,000 174,41 €

COST DIRECTE 174,41000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,4100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00120R ut Contingut total en sofre segons UNE-EN
1744-1:2010+A1:2013 Aptat. 11.1.

Rend.: 1,000 238,46 €

COST DIRECTE 238,46000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,4600

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00130R ut Sulfats solubles en àcid segons UNE-EN
1744-1:2010+A1:2013 Aptat. 12.

Rend.: 1,000 73,19 €

COST DIRECTE 73,19000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,1900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00140R ut Índex de llenques segons UNE-EN 933-3:2012. Rend.: 1,000 55,97 €

COST DIRECTE 55,97000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,9700

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00150R ut Descripció petrogràfica simplificada segons UNE-EN
932-3:1997.

Rend.: 1,000 184,49 €

COST DIRECTE 184,49000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,4900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00160R ut Determinació de la densitat de les partícules i
l'absorció d'aigua. UNE-EN 1097-6:2014 Aptats.7, 8,
ó 9.

Rend.: 1,000 84,42 €

COST DIRECTE 84,42000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,4200

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO9Q00170R ut Determinació de la forma de les partícules. Coeficient
de forma. UNE-EN 933-4 : 2008.

Rend.: 1,000 108,36 €

COST DIRECTE 108,36000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,3600

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00180R ut Determinació del percentatge de cares de fractures
de les partícules d’àrid gruix. UNE-EN 933-5:1999 i
UNE-EN 933-5:1999/A1:2005.

Rend.: 1,000 40,95 €

COST DIRECTE 40,95000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,9500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00190R ut Contaminants lleugers segons UNE-EN
1744-1:2010+A1:2013 Part 14.2.

Rend.: 1,000 79,28 €

COST DIRECTE 79,28000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,2800

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00200R ut Determinació dels contaminants orgànics per l'assaig
del morter UNE EN 1744-1:2010 Part 15.3 (assaig
subcontractat).

Rend.: 1,000 413,49 €

COST DIRECTE 413,49000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 413,4900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00210R ut Estabilitat per volum. Retracció per assecat, segons
UNE-EN 1367-4:2009.

Rend.: 1,000 300,51 €

COST DIRECTE 300,51000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,5100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00220R ut Compostos de sofre (quantitatiu) segons UNE-EN
1744-1:2010+A1:2013 Part, 10.1, 11.1 i 12.

Rend.: 1,000 405,83 €

COST DIRECTE 405,83000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 405,8300

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00230R ut Anàlisi granulomètric per tamisat d'una mostra d'àrid
en calent, s/ UNE-EN 933-1:2012.

Rend.: 1,000 45,26 €

COST DIRECTE 45,26000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,2600

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO9Q00240R ut Anàlisi granulomètric d'àrid (gros),
s/UNE-EN933-1:2012.

Rend.: 1,000 37,70 €

COST DIRECTE 37,70000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,7000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00250R ut Anàlisi granulomètric d’àrid (petit), s/UNE-EN
933-1:2012.

Rend.: 1,000 37,70 €

COST DIRECTE 37,70000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,7000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00260R ut Anàlisi granulomètric d'àrid (fi), s/UNE-EN 933-1:2012. Rend.: 1,000 37,70 €

COST DIRECTE 37,70000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,7000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00270R ut Anàlisi granulomètric de l'àrid, s/UNE-EN933-1:2012. Rend.: 1,000 37,70 €

COST DIRECTE 37,70000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,7000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00280R ut Àrids per formigons i morters. Determinació de
terrossos d'argila segons UNE 7133:1958.

Rend.: 1,000 79,49 €

COST DIRECTE 79,49000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,4900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00290R ut Àrids per formigó. Determinació de fins basat amb
UNE 7135:1958 (Norma anul·lada i substituïda per
UNE-EN 933-1:2012).

Rend.: 1,000 52,08 €

COST DIRECTE 52,08000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,0800

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00300R ut Determinació del contingut de la sorra d'un llot en %
de volum segons UNE- EN 1538:00.

Rend.: 1,000 52,08 €

COST DIRECTE 52,08000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,0800

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO9Q00310R ut Àrids per formigons. Material retingut pel tamís 0,063
UNE-EN 933-2:1996 i que sura en un líquid de pes
específic 2, segons UNE 7244:1971.(Norma anul·lada
i substituïda per l'UNE-EN 1744-1:2010 Part 14.2).

Rend.: 1,000 62,69 €

COST DIRECTE 62,69000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,6900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00320R ut Partícules toves d'una grava segons UNE 7134:1958. Rend.: 1,000 79,49 €

COST DIRECTE 79,49000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,4900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00330R ut Estabilitat al sulfat magnèsic d'una pedra, segons
UNE-EN 1367-2:2010.

Rend.: 1,000 187,11 €

COST DIRECTE 187,11000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,1100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00340R ut Estabilitat al sulfat sòdic, d'una pedra segons UNE
7136:1958 (Norma anul·lada i substituïda per
UNE-EN 1367-2:2010).

Rend.: 1,000 187,11 €

COST DIRECTE 187,11000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,1100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00350R ut Coeficient de forma d'una grava segons UNE
7238:1971.(Norma anul·lada i substituïda per
l'UNE-EN 933-4:2008).

Rend.: 1,000 74,34 €

COST DIRECTE 74,34000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,3400

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00360R ut Àrid fi per formigons. Determinació de les densitats i
coeficients d'absorció, segons UNE 83133:1990
(Norma anul·lada i substituïda per UNE-EN
1097-6:2001+AC:2003+A1:2006 apt. 7, 8 o 9).

Rend.: 1,000 113,82 €

COST DIRECTE 113,82000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,8200

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00370R ut Resistència a la gelada. Rend.: 1,000 215,25 €

COST DIRECTE 215,25000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,2500

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO9Q00380R ut Contingut de sals solubles. Rend.: 1,000 75,29 €

COST DIRECTE 75,29000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,2900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00390R ut Identificació minerològica mitjançant difracció per
raigs X.

Rend.: 1,000 206,64 €

COST DIRECTE 206,64000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,6400

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00400R ut Friabilitat de les sorres segons UNE 83115:1989 EX. Rend.: 1,000 188,58 €

COST DIRECTE 188,58000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,5800

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00410R ut Clorurs solubles en àcid segons UNE-EN
1744-5:2007.

Rend.: 1,000 73,19 €

COST DIRECTE 73,19000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,1900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00420R ut Sulfats solubles en aigua segons UNE-EN
1744-1:2010+A1:2013 Aptat. 10.1.

Rend.: 1,000 114,24 €

COST DIRECTE 114,24000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,2400

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00430R ut Sulfats solubles en aigua per àrids reciclats segons
UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013, aptat. 10.2.

Rend.: 1,000 84,26 €

COST DIRECTE 84,26000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,2600

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00440R ut Contingut total en sofre per combustió a alta
temperatura, segons UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013,
aptat. 11.2.

Rend.: 1,000 87,26 €

COST DIRECTE 87,26000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,2600

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO9Q00450R ut Sulfurs solubles en àcid segons UNE-EN
1744-1:2010+A1:2013 Aptat. 13.

Rend.: 1,000 81,59 €

COST DIRECTE 81,59000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,5900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00460R ut Àrid gros per formigons. Determinació de les
densitats i coeficients d'absorció, porositat, segons
UNE 83134:1990 (Norma anul·lada i substituïda per
UNE-EN 1097-6:2001+A1:2006 apt. 7, 8 o 9).

Rend.: 1,000 113,82 €

COST DIRECTE 113,82000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,8200

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00470R ut Sílice (SiO2) Disgregació alcalina segons UNE-EN
196-2:2006.

Rend.: 1,000 71,61 €

COST DIRECTE 71,61000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,6100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00480R ut Pes del litre. Densitat aparent, segons VENULAT i
PAPADAKIS.

Rend.: 1,000 54,92 €

COST DIRECTE 54,92000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,9200

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00490R ut Determinació de les propietats mecàniques i físiques
dels àrids. Part 1: Determinació de la resistència al
desgast (Micro-Deval) , segons UNE-EN 1097-1:1999.

Rend.: 1,000 133,04 €

COST DIRECTE 133,04000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,0400

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00500R ut Preparació de mostres. Rend.: 1,000 78,23 €

COST DIRECTE 78,23000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,2300

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00510R ut Granulometria filler EN 933-10:2010. Rend.: 1,000 37,70 €

COST DIRECTE 37,70000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,7000

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO9Q00520R ut Contingut soluble (solubilitat) en aigua segons
UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013. Aptat 16.

Rend.: 1,000 76,55 €

COST DIRECTE 76,55000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,5500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00530R ut Densitat de volum (aparent de pols) segons UNE-EN
1097-3:1999.

Rend.: 1,000 112,35 €

COST DIRECTE 112,35000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,3500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00540R ut Densitat real del filler afegit segons UNE-EN
1097-7:2009. Mètode del Picnòmetre.

Rend.: 1,000 62,48 €

COST DIRECTE 62,48000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,4800

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00550R ut Angulositat de fins, coeficient de flux, segons
UNE-EN 933-6: 2002 i UNE-EN 933-6:2002/AC:2004
Aptat.6.

Rend.: 1,000 95,87 €

COST DIRECTE 95,87000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,8700

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00560R ut Coeficient de poliment accelerat dels àrids gruixuts
segons UNE-EN 1097-8:2010 i UNE-EN
1097-8:2010/1M:2012 (assaig subcontractat).

Rend.: 1,000 613,52 €

COST DIRECTE 613,52000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 613,5200

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00570R ut Resistència a l'abrasió superficial CAA.( Només si
CPA = ó >60 resistència a la derrapada), segons
UNE-EN 1097-8:2010, annex A i UNE-EN
1097-8:2010/1M:2012 (assaig subcontractat).

Rend.: 1,000 591,99 €

COST DIRECTE 591,99000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 591,9900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00580R ut Densitat aparent de les partícules, segons UNE-EN
13383-2:2003 Apartat 2.

Rend.: 1,000 84,00 €

COST DIRECTE 84,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO9Q00590R ut Escullera: Determinació de la distribució de la mida
de les partícules grosses, segons UNE-EN
13383-2:2003 Apartat 5.

Rend.: 1,000 65,10 €

COST DIRECTE 65,10000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,1000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00600R ut Escullera: Determinació de la distribució de masses
lleugeres i pesades i forma, segons UNE-EN
13383-2:2003 Apartat 6.

Rend.: 1,000 65,10 €

COST DIRECTE 65,10000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,1000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00610R ut Determinació de les propietats mecàniques i físiques
dels àrids, segons UNE-EN 13179-1:2001, Part
4:Determinació de la porositat del filler sec compactat.

Rend.: 1,000 87,89 €

COST DIRECTE 87,89000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,8900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00620R ut Determinació de la resistència al desgast per abrasió
per pneumàtic clavetejat, segons UNE-EN
1097-9:1999 i UNE-EN 1097-9:1999/A1:2006 .Assaig
nòrdic.

Rend.: 1,000 149,00 €

COST DIRECTE 149,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,0000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00630R ut Determinació de la resistència al xoc tèrmic segons
UNE EN 1367-5:2011.

Rend.: 1,000 376,74 €

COST DIRECTE 376,74000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 376,7400

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00640R ut Procediment i terminologia per a la descripció
petrogràfica mitjançant difracció de Raigs X.

Rend.: 1,000 184,49 €

COST DIRECTE 184,49000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,4900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00650R ut Determinació de les propietats tèrmiques i d'alteració
dels àrids segons UNE-EN 1367-3:2001 i UNE-EN
1367-3:2001/AC:2004. Assaig d'ebullició per als
basalts ´´Sonnenbrad´´.

Rend.: 1,000 383,15 €

COST DIRECTE 383,15000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 383,1500

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO9Q00660R ut Preparació de mostres per química. Rend.: 1,000 78,23 €

COST DIRECTE 78,23000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,2300

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00670R ut Pèrdua per calcinació dels àrids segons UNE-EN
1744-1:10+A1:2013. Aptat 17. (Aplicable a escòries).

Rend.: 1,000 53,13 €

COST DIRECTE 53,13000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,1300

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00680R ut Determinació del contingut d'aigua per assecat en
estufa, segons UNE-EN 1097-5:2009.

Rend.: 1,000 28,98 €

COST DIRECTE 28,98000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,9800

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00690R ut Resistència al trinxat, segons Annex A de UNE-EN
13055-1:2003 i UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004.

Rend.: 1,000 343,25 €

COST DIRECTE 343,25000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 343,2500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00700R ut Resistència a la desintegració, segons Annex B de
UNE-EN 13055-1:2003 i UNE-EN
13055-1:2003/AC:2004.

Rend.: 1,000 278,67 €

COST DIRECTE 278,67000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,6700

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00710R ut Gel i desgel als àrids lleugers, segons Annex C de
UNE-EN 13055-1:2003 i UNE-EN
13055-1:2003/AC:2004.

Rend.: 1,000 297,99 €

COST DIRECTE 297,99000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,9900

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00720R ut Propietats mecàniques de les roques. Determinació
de la resistència. Part 5: Resistència a càrrega
puntual. UNE 22950-5:1996.

Rend.: 1,000 87,26 €

COST DIRECTE 87,26000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,2600

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO9Q00730R ut Escullera: Jornada de treball per la determinació de la
distribució de masses de granulometries lleugeres i
pesades ( de 25Kg a >500Kg), segons UNE-EN
13383-2:2003. Assaig realitzat ´´in situ´´ (a planta o a
obra). Preu per jornada, no inclou desplaçament ni
elements d'elevació (pala i eslingues, ...) i transport
del material.

Rend.: 1,000 594,30 €

COST DIRECTE 594,30000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 594,3000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00740R ut Assaig de l'anell i bola dels àrids fillerd emprats en
barreges bituminoses, segons UNE-EN 13179-1:2001.

Rend.: 1,000 74,76 €

COST DIRECTE 74,76000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,7600

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00750R ut Escullera: Determinació de la distribució de masses
de granulometries grolleres (<25 Kg), segons
UNE-EN 13383-2:2003.

Rend.: 1,000 63,95 €

COST DIRECTE 63,95000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,9500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00760R ut Susceptibilitat a l'aigua, segons UNE-EN 1744-4:2007. Rend.: 1,000 69,41 €

COST DIRECTE 69,41000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,4100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00770R ut Contingut en cal del filler barrejat, segons UNE-EN
459-2:2011.

Rend.: 1,000 75,71 €

COST DIRECTE 75,71000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,7100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00780R ut Nombre del betum del filler afegit, segons UNE-EN
13179-2:2001.

Rend.: 1,000 69,20 €

COST DIRECTE 69,20000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,2000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00790R ut Blaine test (assaig de Blaine), segons UNE-EN
196-6:2010.

Rend.: 1,000 136,19 €

COST DIRECTE 136,19000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,1900

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO9Q00800R ut Resistència al gel i al desgel, segons UNE-EN
1367-1:2008 o UNE-EN 1367-2:2010.

Rend.: 1,000 355,22 €

COST DIRECTE 355,22000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 355,2200

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00810R ut Contingut de conquilles de l'àrid gros (àrids marins) ,
segons UNE-EN 933-7:1999.

Rend.: 1,000 57,65 €

COST DIRECTE 57,65000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,6500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00820R ut Escullera: Densitat de les partícules, segons UNE-EN
13383-2:2003 Apartat 8.

Rend.: 1,000 84,00 €

COST DIRECTE 84,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,0000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00830R ut Mètodes d'assaig per la pedra natural. Determinació
de la resistència a la compressió uniaxial. UNE-EN
1926:2007, Annex A (Escullera).

Rend.: 1,000 171,05 €

COST DIRECTE 171,05000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,0500

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00840R ut Mecanitzat de provetes en cubs de 5x5 cm o 7x7 cm
de 10 mostres de 20/32 mm.

Rend.: 1,000 189,00 €

COST DIRECTE 189,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,0000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00850R ut Proporció de superfícies trinxades o trencades,
segons UNE-EN 13383-1:2003 Apartat 4.4 i UNE-EN
13383-1:2003/AC:2004.

Rend.: 1,000 57,54 €

COST DIRECTE 57,54000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,5400

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00860R ut Escullera: Resistència a la congelació i al desgel,
segons UNE-EN 13383-2:2003 Apartat 9.

Rend.: 1,000 355,22 €

COST DIRECTE 355,22000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 355,2200

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO9Q00870R ut Determinació de l’àcid flúvic, segons UNE-EN
1744-1:2010, Apartat 15.2.

Rend.: 1,000 136,50 €

COST DIRECTE 136,50000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,5000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00880R ut Contingut total en Carboni per Infraroig (Analitzador
C/S).

Rend.: 1,000 87,26 €

COST DIRECTE 87,26000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,2600

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00890R ut Contingut Carboni Orgànic Total per Infraroig
(Analitzador C/S).

Rend.: 1,000 87,26 €

COST DIRECTE 87,26000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,2600

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00900R ut Contingut en CO2 i/o CaCO3 per Infraroig. Rend.: 1,000 87,26 €

COST DIRECTE 87,26000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,2600

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00910R ut Escullera: Determinació del percentatge de
components d'escullera amb una relació long./gruix
superior a 3, segons UNE-EN 13383-2:2003 Apartat
7, en granulometria grollera (< 25 kg).

Rend.: 1,000 71,82 €

COST DIRECTE 71,82000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,8200

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00920R ut Contingut en carbonat càlcic o diòxid de carboni
segons UNE-EN 196-2:2014.

Rend.: 1,000 75,60 €

COST DIRECTE 75,60000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,6000

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00930R ut Estabilitat dels àrids i fragments de roca en front a
l'acció dels cicles humitat-sequedat, s/NLT260/99.

Rend.: 1,000 151,20 €

COST DIRECTE 151,20000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,2000

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO9Q00940R ut Determinació de la durabilitat a l'esllavissada de
roques toves s/NLT-251/91(Slake Durability Index).

Rend.: 1,000 107,63 €

COST DIRECTE 107,63000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,6300

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00950R ut Determinació del Slake Durability Index s/NLT 251. Rend.: 1,000 97,97 €

COST DIRECTE 97,97000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,9700

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00960R ut Estudi petrogràfic mitjançant làmina prima. Rend.: 1,000 153,62 €

COST DIRECTE 153,62000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,6200

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00970R ut Determinació de la humitat total per assecatge d'una
mostra de granulat segons la norma NLT 359.

Rend.: 1,000 8,61 €

COST DIRECTE 8,61000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,6100

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00980R ut Assaig de classificació dels components dels àrids
grossos reciclats, segons UNE-EN 933-11:2009 i
UNE-EN 933-11:2009/AC:2010.

Rend.: 1,000 49,67 €

COST DIRECTE 49,67000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,6700

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q00990R ut Assaig d'espectrografia d’infrarojos d'una mostra de
granulat.

Rend.: 1,000 202,23 €

COST DIRECTE 202,23000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,2300

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q01000R ut Influència en el temps de principi d'enduriment del
ciment dels àrids reciclats segons UNE-EN
1744-6:2007.

Rend.: 1,000 108,36 €

COST DIRECTE 108,36000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,3600

________________________________________________________________________________________________________________
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5FO9Q01010R ut Determinació de la desintegració del silicat bicàlcic de
les escòries refredades a l'aire segons UNE-EN
1744-1:2010+A1:2013, apartat 19.1.

Rend.: 1,000 78,86 €

COST DIRECTE 78,86000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,8600

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q01020R ut Determinació de la desintegració del ferro de les
escòries refredades a l'aire segons UNE-EN
1744-1:2010+A1:2013 apartat 19.2.

Rend.: 1,000 72,98 €

COST DIRECTE 72,98000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,9800

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q01030R ut Determinació de l'expansió de les escòries de fosa
d'acer. UNE-EN 1744-1, Ap. 19.3 (Cicle curt: 24 h).

Rend.: 1,000 67,36 €

COST DIRECTE 67,36000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,3600

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q01040R ut Determinació de l'expansió de les escòries de fosa
d'acer. UNE-EN 1744-1, Ap. 19.3 (Cicle llarg: 168 h).

Rend.: 1,000 135,74 €

COST DIRECTE 135,74000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,7400

________________________________________________________________________________________________________________

5FO9Q01050R ut Preparació d'eluats per lixiviació d'àrids s/ UNE-EN
1744-3:2003.

Rend.: 1,000 55,97 €

COST DIRECTE 55,97000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,9700

________________________________________________________________________________________________________________

5FOAP00010R ut Additius líquids. Determinació del residu sec a
105+-3°C. segons UNE-EN 480-8:2013.

Rend.: 1,000 67,52 €

COST DIRECTE 67,52000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,5200

________________________________________________________________________________________________________________

5FOAP00020R ut Additius sòlids. Determinació de la pèrdua de massa
a 105+-3°C segons UNE 83206:2002.

Rend.: 1,000 69,51 €

COST DIRECTE 69,51000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,5100

________________________________________________________________________________________________________________
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5FOAP00030R ut Determinació del contingut de compostos de sofre
(%S i %SO3), segons UNE 83211:2005.

Rend.: 1,000 96,39 €

COST DIRECTE 96,39000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,3900

________________________________________________________________________________________________________________

5FOAP00040R ut Determinació del pH, segons UNE 83227:2005. Rend.: 1,000 50,40 €

COST DIRECTE 50,40000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,4000

________________________________________________________________________________________________________________

5FOAP00050R ut Halogenurs totals, s/UNE 83210:05. Rend.: 1,000 96,39 €

COST DIRECTE 96,39000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,3900

________________________________________________________________________________________________________________

5FOAP00060R ut Clorurs solubles en aigua s/ UNE-EN 480-10:2010. Rend.: 1,000 66,57 €

COST DIRECTE 66,57000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,5700

________________________________________________________________________________________________________________

5FOAP00070R ut Contingut d'òxid de sílice segons UNE-EN 196-2:2006. Rend.: 1,000 71,61 €

COST DIRECTE 71,61000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,6100

________________________________________________________________________________________________________________

5FOAP00080R ut Determinació de la pèrdua per calcinació a
1050+-25°C. segons UNE 83207:2005.

Rend.: 1,000 64,05 €

COST DIRECTE 64,05000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,0500

________________________________________________________________________________________________________________

5FOAP00090R ut Determinació del residu insoluble en aigua destil·lada
segons, UNE 83208:2002.

Rend.: 1,000 75,50 €

COST DIRECTE 75,50000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,5000

________________________________________________________________________________________________________________

5FOAP00100R ut Determinació del contingut d'aigua no combinada,
segons UNE 83209:2002.

Rend.: 1,000 79,17 €

COST DIRECTE 79,17000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,1700

________________________________________________________________________________________________________________
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5FOAP00110R ut Additius líquids. Determinació del densitat aparent
segons UNE 83225:2005.

Rend.: 1,000 62,79 €

COST DIRECTE 62,79000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,7900

________________________________________________________________________________________________________________

5FOAP00120R ut Additius sòlids. Determinació de la densitat aparent
segons UNE 83226:1986.

Rend.: 1,000 63,32 €

COST DIRECTE 63,32000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,3200

________________________________________________________________________________________________________________

5FOAP00130R ut Cal lliure, s/UNE-EN 451-1:95. Rend.: 1,000 113,51 €

COST DIRECTE 113,51000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,5100

________________________________________________________________________________________________________________

5FOAP00140R ut Finura, s/UNE EN 451-2:95.Quantitat retinguda pel
tamís 45 micres.

Rend.: 1,000 50,51 €

COST DIRECTE 50,51000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,5100

________________________________________________________________________________________________________________

5FOAP00150R ut Índex d'activitat, s/UNE EN 196-1:96. Als 28 dies , i
als 90 dies.

Rend.: 1,000 162,86 €

COST DIRECTE 162,86000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,8600

________________________________________________________________________________________________________________

5FOAP00160R ut Expansió pel mètode de les agulles, s/UNE EN
196-3:96.

Rend.: 1,000 215,57 €

COST DIRECTE 215,57000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,5700

________________________________________________________________________________________________________________

5FOAP00170R ut Determinació del contingut en alcalins en els additius
s/ UNE-EN 480-12:2006.

Rend.: 1,000 98,28 €

COST DIRECTE 98,28000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,2800

________________________________________________________________________________________________________________
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E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 17,60000 = 0,26400

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 19,15000 = 0,28725

Subtotal: 0,55125 0,55125

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,11000 = 0,04665

Subtotal: 0,04665 0,04665

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 0,96000 = 0,96000

Subtotal: 0,96000 0,96000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01378

COST DIRECTE 1,57168
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57168

E4425015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

Rend.: 1,000 1,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 17,60000 = 0,26400

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 19,15000 = 0,28725

Subtotal: 0,55125 0,55125

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,11000 = 0,04665

Subtotal: 0,04665 0,04665

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 0,96000 = 0,96000
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Subtotal: 0,96000 0,96000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01378

COST DIRECTE 1,57168
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57168

E4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

Rend.: 1,000 1,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 17,60000 = 0,26400

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 19,15000 = 0,28725

Subtotal: 0,55125 0,55125

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,11000 = 0,04665

Subtotal: 0,04665 0,04665

Materials

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,03000 = 1,03000

Subtotal: 1,03000 1,03000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01378

COST DIRECTE 1,64168
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,64168

E442Z025P-40 m Perfil angular en L de 200x100x12mm, d'acer S275JR
segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, treballat a taller, amb una capa
d'imprimació antioxidant i pintat, col·locat a l'obra amb
soldadura

Rend.: 1,000 28,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 17,60000 = 0,26400

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 19,15000 = 0,28725

Subtotal: 0,55125 0,55125

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,11000 = 0,04665
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Subtotal: 0,04665 0,04665

Materials

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

27,300      x 1,03000 = 28,11900

Subtotal: 28,11900 28,11900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01378

COST DIRECTE 28,73068
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,73068

E4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 1,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,015 /R x 18,83000 = 0,28245

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 16,62000 = 0,24930

Subtotal: 0,53175 0,53175

Materials

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,86000 = 0,86000

Subtotal: 0,86000 0,86000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01329

COST DIRECTE 1,40504
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,40504

E444Z111P-41 u Subministrament,muntatge i fixació d'estructura
metàl·lica a base d'acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locada a l'obra. El conjunt estructural està format
pels següents elements:

- 2 pòrtics amb pilars i bigues d'acer laminat tius HEB
140.
- Bigues travesseres estructurals d'acer laminat tipus
HEB140.
- 4 Platines per fixació a la estructura existent de
300x300x5mm..

La fixació es realitzarà mitjançant 4 varilles roscades

Rend.: 1,000 4.323,86 €
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de D.12mm per cada platina, de 50cm de longitud i
25cm d'empotrament, fixades amb tac químic a
l'estructura existent de l'edifici.

Tot segons plànols i p.p. d'accessoris pel muntatge i
col·locació.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 12,000 /R x 16,62000 = 199,44000

A0122000 h Oficial 1a paleta 12,000 /R x 18,83000 = 225,96000

Subtotal: 425,40000 425,40000

Materials

B444Z011 u Estructura d'acer S275JR,p/biguetes peça
simp.,perf.HEB140,antiox.

1.934,240      x 2,01000 = 3.887,82240

Subtotal: 3.887,82240 3.887,82240

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 10,63500

COST DIRECTE 4.323,85740
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.323,85740

E4F7RK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1.5 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb el mateix morter de la paret

Rend.: 1,000 17,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 16,62000 = 4,65360

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,280 /R x 18,83000 = 5,27240

Subtotal: 9,92600 9,92600

Materials

B4F7RK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1.5 m de llargària, per a revestir

1,000      x 7,05000 = 7,05000

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 9,37000 = 0,09464

Subtotal: 7,14464 7,14464

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24815

COST DIRECTE 17,31879
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,31879
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E5615H60 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 16
mm de gruix i 6 parets, de 600 mm d'amplària i
tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada
a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i
junts d'estanqueïtat, col·locat

Rend.: 1,000 115,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,400 /R x 18,83000 = 26,36200

A0137000 h Ajudant col·locador 0,700 /R x 17,53000 = 12,27100

Subtotal: 38,63300 38,63300

Materials

B56Z0007 m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de
plaques de policarbonat de 14 a 20 mm de gruix

1,000      x 19,60000 = 19,60000

B0CA5H60 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 16 mm de gruix i 6
parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a
l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

1,000      x 55,82000 = 55,82000

Subtotal: 75,42000 75,42000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,96583

COST DIRECTE 115,01883
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,01883

E561ZH60P-42 m2 Subministrament i muntatge per substitució de
plaques de policarbonat cel·lular de 16 mm de gruix i
doble camara, amb tractament per a l'absorció de la
radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de
perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat EPDM, col·locat.
Inclou els següents elements:

- Canvi de plaques de policarbonat cel·lular de 16mm
de gruix i doble càmara, inclòs el desmuntatge del
policarbonat deteriorat existent, càrrega a camió,
transport a abocador controlat i gestió del residu.
- Substitució de juntes i tapetes, cargolat amb Inox
316 amb junta EPDM.
- Canvi de tensors Inox 316 per Inox 316 plastificats
en blanc.
- Repàs general, enquadrat i ajust de mòduls i canvi
de juntes de solapament.
- Es preveu utilitzar les mateixes tapetes.

S'inclou part proporcional de perfils i accessoris pel
muntatge i fixació,

Rend.: 0,411 93,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,800 /R x 18,83000 = 36,65207

A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 17,53000 = 17,06083

Subtotal: 53,71290 53,71290

Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,0333 /R x 53,97000 = 4,37275
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Subtotal: 4,37275 4,37275

Materials

BOCAZH60 m2 Placa policarbonat doble cel,g=16mm. 1,000      x 28,64000 = 28,64000

Subtotal: 28,64000 28,64000

Partides d'obra

E7C76DA0 m2 Aïllament amb làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes
5 kg/m2 i 2.5 mm de gruix, col·locada adherida

0,600      x 8,29107 = 4,97464

Subtotal: 4,97464 4,97464

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,34282

COST DIRECTE 93,04311
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,04311

E612U512 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,7 cm, de maó
calat esmaltat color, HD, categoria I,R-20, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 238x117x50 mm, de dues
cares vistes, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment CEM II

Rend.: 1,000 70,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,740 /R x 16,62000 = 12,29880

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,477 /R x 18,83000 = 27,81191

Subtotal: 40,11071 40,11071

Materials

B0F1U510 u Maó calat esmaltat color, de 238x117x50 mm, cares
vistes, categoria I, HD,R-20, segons la norma
UNE-EN 771-1

71,020      x 0,36000 = 25,56720

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0277      x 154,46332 = 4,27863

Subtotal: 29,84583 29,84583

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,00277

COST DIRECTE 70,95931
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,95931

E7C71A10 m2 Aïllament amb làmina bicapa d'etilè propilè diè
(EPDM) de pes 2.8 kg/m2 i 1.5 mm de gruix adherida
a làmina de polietilè de 2 mm de gruix, col·locada
amb cinta adhesiva

Rend.: 1,000 9,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 18,83000 = 0,75320
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A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 17,53000 = 0,35060

Subtotal: 1,10380 1,10380

Materials

B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb
alumini, de 5 cm d'amplària

1,200      x 0,77000 = 0,92400

B7C71A10 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM)de pes 2.8 kg/m2 i
1.5 mm de gruix adherida a làmina polietilè de 2 mm
de gruix

1,100      x 6,75000 = 7,42500

Subtotal: 8,34900 8,34900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01656

COST DIRECTE 9,46936
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,46936

E7C76DA0 m2 Aïllament amb làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes
5 kg/m2 i 2.5 mm de gruix, col·locada adherida

Rend.: 1,000 8,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 18,83000 = 1,50640

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 16,62000 = 0,66480

Subtotal: 2,17120 2,17120

Materials

B7C76DA0 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) per a aïllaments
autoadhesiva de 5 kg/m2 de pes i 2.5 mm de gruix

1,030      x 5,91000 = 6,08730

Subtotal: 6,08730 6,08730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03257

COST DIRECTE 8,29107
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,29107

E7CPA533 m2 Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i
prelacat de 3000x300 mm gruix 50 mm amb llana
mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa
perforada 0.6 mm, col·locat

Rend.: 1,000 43,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 18,83000 = 3,76600

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 17,53000 = 3,50600

Subtotal: 7,27200 7,27200

Materials

B7CPA533 m2 Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i
prelacat de 3000x300 mm gruix 50 mm amb llana
mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa
perforada 0.6 mm

1,050      x 34,70000 = 36,43500
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Subtotal: 36,43500 36,43500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10908

COST DIRECTE 43,81608
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,81608

E7D21722 m2 Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de
ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de
densitat, projectat sobre elements superficials

Rend.: 1,000 18,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,130 /R x 18,83000 = 2,44790

A0137000 h Ajudant col·locador 0,070 /R x 17,53000 = 1,22710

Subtotal: 3,67500 3,67500

Maquinària

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,130 /R x 4,19000 = 0,54470

Subtotal: 0,54470 0,54470

Materials

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc,
en sacs

30,600      x 0,46000 = 14,07600

B0111000 m3 Aigua 0,037      x 1,63000 = 0,06031

Subtotal: 14,13631 14,13631

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,09188

COST DIRECTE 18,44789
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,44789

E7DZB12B m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques
de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de
densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al
foc a base de resines termoplàstiques en dissolució
aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la
protecció en 250 mm de les safates de cables a
ambdós costats de la penetració, amb resistència al
foc EI-120

Rend.: 1,000 27,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 17,53000 = 3,50600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 18,83000 = 3,76600

Subtotal: 7,27200 7,27200

Materials

B7DZA111 kg Imprimació de protecció contra el foc a base de
resines termoplàstiques en dissolució aquosa,
impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables

0,500      x 13,67000 = 6,83500
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o sobre panell de llana mineral

B7C9Y4M0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 116 a 125 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 0,81081 m2.K/W

2,200      x 6,15000 = 13,53000

Subtotal: 20,36500 20,36500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10908

COST DIRECTE 27,74608
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,74608

E7DZEAA1 m Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20
mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm
amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i
porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0.035
W/mK, amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb
pistola

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 18,83000 = 1,88300

Subtotal: 1,88300 1,88300

Materials

B7DZD111 l Escuma segellant de protecció contra el foc,
d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris,
amb una conductivitat tèrmica 0.035 W/mK, per
aplicar amb pistola

0,0309      x 0,62000 = 0,01916

Subtotal: 0,01916 0,01916

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02825

COST DIRECTE 1,93041
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93041

E7DZEB11 m2 Segellat de protecció contra el foc de buit de 100x50
mm com a màxim per a pas de 1 a 3 cables a través
de mur amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular
fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica
0.035 W/mK, amb resistència al foc EI-90, i aplicat
amb pistola

Rend.: 1,000 6,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 18,83000 = 5,64900

Subtotal: 5,64900 5,64900

Materials

B7DZD111 l Escuma segellant de protecció contra el foc,
d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris,
amb una conductivitat tèrmica 0.035 W/mK, per
aplicar amb pistola

0,515      x 0,62000 = 0,31930
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Subtotal: 0,31930 0,31930

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08474

COST DIRECTE 6,05304
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,05304

E811A282 m2 Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament
vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 12,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,170 /R x 16,62000 = 2,82540

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,340 /R x 18,83000 = 6,40220

Subtotal: 9,22760 9,22760

Maquinària

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,340 /R x 4,19000 = 1,42460

Subtotal: 1,42460 1,42460

Materials

B8111GC0 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0221      x 50,49000 = 1,11583

B0111000 m3 Aigua 0,0071      x 1,63000 = 0,01157

Subtotal: 1,12740 1,12740

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23069

COST DIRECTE 12,01029
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,01029

E83ECP72 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat
format per estructura d'autoportant lliure normal N
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplària i 2plaques tipus resistent al foc (F) de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament

Rend.: 1,000 61,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,165 /R x 17,53000 = 2,89245

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,495 /R x 18,83000 = 9,32085

Subtotal: 12,21330 12,21330

Materials

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

14,420      x 0,91000 = 13,12220

B0CC3410 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15
mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

2,400      x 7,44000 = 17,85600
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B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

1,030      x 0,89000 = 0,91670

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,705      x 0,51000 = 0,35955

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,440      x 9,30000 = 13,39200

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,600      x 1,07000 = 1,71200

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,600      x 0,07000 = 0,11200

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,43000 = 0,29160

Subtotal: 48,66205 48,66205

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18320

COST DIRECTE 61,05855
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,05855

E8443300 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades
directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 22,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,330 /R x 17,53000 = 5,78490

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,330 /R x 18,83000 = 6,21390

Subtotal: 11,99880 11,99880

Materials

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,07000 = 0,50558

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 4,38000 = 4,51140

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,30000 = 1,67400

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,07000 = 0,13230

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

3,400      x 1,04000 = 3,53600

Subtotal: 10,35928 10,35928

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17998

COST DIRECTE 22,53806
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,53806
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E844P240 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat
transformades de 12.5 mm de gruix amb plom laminat
de 2 mm de gruix entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 300 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 0.6 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 217,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,519 /R x 18,83000 = 9,77277

A0137000 h Ajudant col·locador 0,519 /R x 17,53000 = 9,09807

Subtotal: 18,87084 18,87084

Materials

B7JZ00K2 m Cinta de plom autoadhessiva de 2 mm de gruix i 5 cm
d'amplària,per a junts plaques transformades guix
laminat amb plom

3,700      x 9,59000 = 35,48300

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,30000 = 1,67400

B0CCBE3D m2 Transfomat de placa de guix laminat de tipus laminar
amb làmina de plom de 2 mm de gruix, placa de 12.5
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190

1,030      x 146,95000 = 151,35850

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,07000 = 0,13230

B84Z7830 m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 300 mm
com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 0.6 m, per a suportar una càrrega
de fins a 15 kg

1,000      x 8,89000 = 8,89000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,07000 = 0,50558

Subtotal: 198,04338 198,04338

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28306

COST DIRECTE 217,19728
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,19728

E8940BJ0 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Rend.: 1,000 22,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,079 /R x 17,53000 = 1,38487

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,790 /R x 18,83000 = 14,87570

Subtotal: 16,26057 16,26057

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 11,41000 = 2,32764

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 12,97000 = 3,30735

Subtotal: 5,63499 5,63499



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24391

COST DIRECTE 22,13947
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,13947

E894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 20,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 17,53000 = 1,22710

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 18,83000 = 13,18100

Subtotal: 14,40810 14,40810

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 11,41000 = 2,32764

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 12,97000 = 3,30735

Subtotal: 5,63499 5,63499

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21612

COST DIRECTE 20,25921
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,25921

E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 17,53000 = 0,26295

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 18,83000 = 2,35375

Subtotal: 2,61670 2,61670

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 3,08000 = 1,22522

Subtotal: 1,87547 1,87547

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03925

COST DIRECTE 4,53142
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53142
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E89FGBPB m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2´´ de
diàmetre, com a màxim

Rend.: 1,000 3,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 17,53000 = 0,26295

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 18,83000 = 2,35375

Subtotal: 2,61670 2,61670

Materials

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,0306      x 7,81000 = 0,23899

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,0408      x 12,97000 = 0,52918

Subtotal: 0,76817 0,76817

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03925

COST DIRECTE 3,42412
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42412

E9S11220 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm, col·locat

Rend.: 1,000 64,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 17,60000 = 5,28000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 19,13000 = 11,47800

Subtotal: 16,75800 16,75800

Materials

B0B51220 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm

1,030      x 46,28000 = 47,66840

Subtotal: 47,66840 47,66840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25137

COST DIRECTE 64,67777
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,67777

E9S11320 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de
1000x500 mm, col·locat

Rend.: 1,000 70,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 17,60000 = 5,28000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 19,13000 = 11,47800
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Subtotal: 16,75800 16,75800

Materials

B0B51320 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de
1000x500 mm

1,030      x 51,99000 = 53,54970

Subtotal: 53,54970 53,54970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25137

COST DIRECTE 70,55907
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,55907

EABG7A62 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada

Rend.: 1,000 175,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 19,13000 = 4,78250

Subtotal: 4,78250 4,78250

Materials

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 24,96000 = 24,96000

BABG7762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat

1,000      x 145,18000 = 145,18000

Subtotal: 170,14000 170,14000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11956

COST DIRECTE 175,04206
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,04206

EAS3-5RIA m2 Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer
galvanitzat, EI2-C 60, per a un buit d'obra de 7 a 9
m2, col.locada

Rend.: 1,000 274,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 27,62000 = 13,81000

Subtotal: 13,81000 13,81000

Materials

BAS2-0HRG m2 Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer
galvanitzat, EI2-C 60, per a un buit d'obra de 7 a 9 m2

1,000      x 260,28000 = 260,28000

Subtotal: 260,28000 260,28000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34525

COST DIRECTE 274,43525
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,43525

EASA22K2 u Porta tallafocs de fusta, EI2-C 60, de dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 180x205 cm, preu alt,
col·locada

Rend.: 1,000 832,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 19,17000 = 7,66800

Subtotal: 7,66800 7,66800

Materials

BASA22K2 u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 60, de dues fulles
batents per a un buit d'obra de 180x205 cm, preu alt

1,000      x 824,22000 = 824,22000

Subtotal: 824,22000 824,22000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19170

COST DIRECTE 832,07970
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 832,07970

EASA71B2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 80x205 cm, preu alt, col·locada

Rend.: 1,000 231,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 19,13000 = 4,78250

Subtotal: 4,78250 4,78250

Materials

BASA71B2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent
per a una llum de 80x205 cm, preu alt

1,000      x 226,26000 = 226,26000

Subtotal: 226,26000 226,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11956

COST DIRECTE 231,16206
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,16206

EB1226BK m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer
de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants
de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer
perforada de 2 mm de gruix i un coeficient de
perforació de 40 %, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

Rend.: 1,000 130,02 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 17,60000 = 3,52000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 19,13000 = 7,65200

Subtotal: 11,17200 11,17200

Materials

BB12DFBC m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer
de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants
de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer
perforada de 2 mm de gruix i un coeficient de
perforació de 40 %, de 100 a 120 cm d'alçària

1,000      x 117,25000 = 117,25000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,330      x 0,99000 = 1,31670

Subtotal: 118,56670 118,56670

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27930

COST DIRECTE 130,01800
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,01800

EB122EAM m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20
cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Rend.: 1,000 121,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 19,13000 = 7,65200

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 17,60000 = 3,52000

Subtotal: 11,17200 11,17200

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,000      x 0,99000 = 0,99000

BB122EA0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20
cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 109,32000 = 109,32000

Subtotal: 110,31000 110,31000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27930

COST DIRECTE 121,76130
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,76130
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EB71UA20 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació
d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 30,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 17,53000 = 5,25900

Subtotal: 5,25900 5,25900

Materials

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

2,000      x 3,91000 = 7,82000

B147UA20 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació
d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb
cargols d'acer inoxidable

1,000      x 17,32000 = 17,32000

Subtotal: 25,14000 25,14000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,18407

COST DIRECTE 30,58307
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,58307

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

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 19,46000 = 0,58380

Subtotal: 0,58380 0,58380

Materials

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

1,050      x 1,75000 = 1,83750

Subtotal: 1,83750 1,83750

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,02043

COST DIRECTE 2,44173
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44173

EB71UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 268,25 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 19,46000 = 9,73000

Subtotal: 9,73000 9,73000

Materials

B147UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable,
un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

1,000      x 226,90000 = 226,90000

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

8,000      x 3,91000 = 31,28000

Subtotal: 258,18000 258,18000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,34055

COST DIRECTE 268,25055
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,25055

EB71UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 68,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 17,53000 = 5,25900

Subtotal: 5,25900 5,25900

Materials

B147UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

1,000      x 55,47000 = 55,47000

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

2,000      x 3,91000 = 7,82000

Subtotal: 63,29000 63,29000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,18407

COST DIRECTE 68,73307
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,73307

ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 12,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 17,51000 = 3,15180
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A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 19,46000 = 7,00560

Subtotal: 10,15740 10,15740

Materials

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 1,16000 = 1,16000

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 0,02000 = 0,02000

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 1,19000 = 1,48750

Subtotal: 2,66750 2,66750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15236

COST DIRECTE 12,97726
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,97726

EE38U003 u Aereoescalfador per a aigua calenta, de 32,6 kW de
potència calorífica per a una temperatura de l'aigua
de 80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura
d'entrada de l'aire, de 2800 m3/h de cabal d'aire, com
a màxim, col·locat amb suports murals i connectat

Rend.: 1,000 825,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 19,46000 = 116,76000

A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 17,53000 = 105,18000

Subtotal: 221,94000 221,94000

Materials

BE38U003 u Aeroescalfador per a aigua calenta, de 32,6 kW de
potència calorífica per a una temperatura de l'aigua
de 80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura
d'entrada de l'aire, de 2800 m3/h de cabal d'aire, com
a màxim, amb suports murals

1,000      x 600,45000 = 600,45000

Subtotal: 600,45000 600,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,32910

COST DIRECTE 825,71910
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 825,71910

EE42CB12 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 81,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,750 /R x 19,46000 = 14,59500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,750 /R x 17,51000 = 13,13250

Subtotal: 27,72750 27,72750
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Materials

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm
de diàmetre

0,330      x 9,25000 = 3,05250

BE42CB10 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm

1,020      x 49,52000 = 50,51040

Subtotal: 53,56290 53,56290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41591

COST DIRECTE 81,70631
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,70631

EE42CB24 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de
400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 87,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 19,46000 = 15,56800

A013G000 h Ajudant calefactor 0,850 /R x 17,51000 = 14,88350

Subtotal: 30,45150 30,45150

Materials

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm
de diàmetre

0,330      x 9,25000 = 3,05250

BE42CB21 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de
400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6
mm, autoconnectable

1,020      x 52,77000 = 53,82540

Subtotal: 56,87790 56,87790

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45677

COST DIRECTE 87,78617
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,78617

EE42CB42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 130,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,850 /R x 19,46000 = 16,54100

A013G000 h Ajudant calefactor 0,850 /R x 17,51000 = 14,88350

Subtotal: 31,42450 31,42450

Materials

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm
de diàmetre

0,330      x 9,25000 = 3,05250

BE42CB40 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm

1,020      x 94,09000 = 95,97180
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Subtotal: 99,02430 99,02430

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47137

COST DIRECTE 130,92017
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,92017

EE42CE12 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 65,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 19,46000 = 9,73000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 17,51000 = 8,75500

Subtotal: 18,48500 18,48500

Materials

BE42CE10 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm

1,020      x 43,48000 = 44,34960

BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm
de diàmetre

0,330      x 8,12000 = 2,67960

Subtotal: 47,02920 47,02920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27728

COST DIRECTE 65,79148
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,79148

EE42CJ22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 115,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,750 /R x 19,46000 = 14,59500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,750 /R x 17,51000 = 13,13250

Subtotal: 27,72750 27,72750

Materials

BEW4E001 u Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm
de diàmetre

0,330      x 12,54000 = 4,13820

BE42CJ20 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm

1,020      x 81,13000 = 82,75260

Subtotal: 86,89080 86,89080
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41591

COST DIRECTE 115,03421
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,03421

EE42CK22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 650 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 122,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,750 /R x 19,46000 = 14,59500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,750 /R x 17,51000 = 13,13250

Subtotal: 27,72750 27,72750

Materials

BE42CK20 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 650 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm

1,020      x 87,92000 = 89,67840

BEW4F001 u Suport estàndard per a conducte circular de 650 mm
de diàmetre

0,330      x 13,39000 = 4,41870

Subtotal: 94,09710 94,09710

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41591

COST DIRECTE 122,24051
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,24051

EE42CN22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 800 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 164,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,300 /R x 19,46000 = 25,29800

A013G000 h Ajudant calefactor 1,300 /R x 17,51000 = 22,76300

Subtotal: 48,06100 48,06100

Materials

BEW4H000 u Suport estàndard per a conducte circular de 800 mm
de diàmetre

0,330      x 19,77000 = 6,52410

BE42CN20 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 800 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm

1,020      x 107,31000 = 109,45620

Subtotal: 115,98030 115,98030
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72092

COST DIRECTE 164,76222
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,76222

EE42CQ22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 900 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 179,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,300 /R x 19,46000 = 25,29800

A013G000 h Ajudant calefactor 1,300 /R x 17,51000 = 22,76300

Subtotal: 48,06100 48,06100

Materials

BEW4J000 u Suport estàndard per a conducte circular de 900 mm
de diàmetre

0,330      x 21,85000 = 7,21050

BE42CQ20 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 900 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm

1,020      x 120,70000 = 123,11400

Subtotal: 130,32450 130,32450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72092

COST DIRECTE 179,10642
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,10642

EE42CS22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 1000 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 221,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,900 /R x 19,46000 = 36,97400

A013G000 h Ajudant calefactor 1,900 /R x 17,51000 = 33,26900

Subtotal: 70,24300 70,24300

Materials

BE42CS20 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 1000 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm

1,020      x 134,96000 = 137,65920

BEW4K000 u Suport estàndard per a conducte circular de 1000 mm
de diàmetre

0,500      x 24,55000 = 12,27500

Subtotal: 149,93420 149,93420
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05365

COST DIRECTE 221,23085
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,23085

EE42QD42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 38,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 17,51000 = 10,50600

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

Subtotal: 22,18200 22,18200

Materials

BEW4A000 u Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm
de diàmetre

0,330      x 7,33000 = 2,41890

BE42QD40 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm

1,020      x 13,51000 = 13,78020

Subtotal: 16,19910 16,19910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33273

COST DIRECTE 38,71383
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,71383

EE42QK42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 650 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 63,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,850 /R x 17,51000 = 14,88350

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,850 /R x 19,46000 = 16,54100

Subtotal: 31,42450 31,42450

Materials

BEW4F001 u Suport estàndard per a conducte circular de 650 mm
de diàmetre

0,330      x 13,39000 = 4,41870

BE42QK40 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 650 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm

1,020      x 26,61000 = 27,14220

Subtotal: 31,56090 31,56090
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47137

COST DIRECTE 63,45677
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,45677

EE42QL42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 86,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,400 /R x 19,46000 = 27,24400

A013G000 h Ajudant calefactor 1,400 /R x 17,51000 = 24,51400

Subtotal: 51,75800 51,75800

Materials

BEW4F002 u Suport estàndard per a conducte circular de 700 mm
de diàmetre

0,330      x 14,06000 = 4,63980

BE42QL40 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm

1,020      x 28,45000 = 29,01900

Subtotal: 33,65880 33,65880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77637

COST DIRECTE 86,19317
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,19317

EE42QS42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 1000 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 133,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 19,46000 = 38,92000

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 17,51000 = 35,02000

Subtotal: 73,94000 73,94000

Materials

BEW4K000 u Suport estàndard per a conducte circular de 1000 mm
de diàmetre

0,500      x 24,55000 = 12,27500

BE42QS40 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 1000 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm

1,020      x 45,73000 = 46,64460

Subtotal: 58,91960 58,91960
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,10910

COST DIRECTE 133,96870
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,96870

EE52Q24A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i
clips, muntat adossat amb suports. amb una
conductivitat tèrmica <=0.004 W/mK,

Rend.: 1,000 32,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 17,51000 = 8,75500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 19,46000 = 9,73000

Subtotal: 18,48500 18,48500

Materials

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt

0,200      x 4,85000 = 0,97000

BE52Q240 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió marc cargolat i
clips

1,000      x 13,18000 = 13,18000

Subtotal: 14,15000 14,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27728

COST DIRECTE 32,91228
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,91228

EE611AG1 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 40
mm, amb una conductivitat tèrmica <=0.032 W/mK,
resistència tèrmica >=1,25 m2.K/W, amb teixit de
vidre negre, muntat interiorment

Rend.: 1,000 41,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,000 /R x 17,51000 = 17,51000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 19,46000 = 19,46000

Subtotal: 36,97000 36,97000

Materials

BE612AG0 m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes,
segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK, resistència
tèrmica >=1,25 m2.K/W, amb teixit de vidre negre

1,020      x 3,97000 = 4,04940

Subtotal: 4,04940 4,04940
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,92425

COST DIRECTE 41,94365
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,94365

EE611CA2 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25
mm, amb una conductivitat tèrmica <=0.034 W/mK,
resistència tèrmica >=0,73529 m2.K/W, amb alumini
incombustible, muntat exteriorment

Rend.: 1,000 48,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,200 /R x 19,46000 = 23,35200

A013G000 h Ajudant calefactor 1,200 /R x 17,51000 = 21,01200

Subtotal: 44,36400 44,36400

Materials

BE613CA0 m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes,
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK, resistència
tèrmica >=0,73529 m2.K/W, amb alumini
incombustible

1,020      x 2,50000 = 2,55000

Subtotal: 2,55000 2,55000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,10910

COST DIRECTE 48,02310
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,02310

EE611CDB m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30
mm, amb una conductivitat tèrmica <=0.034 W/mK,
resistència tèrmica >=0,88235 m2.K/W, amb paper
kraft-alumini, muntat exteriorment

Rend.: 1,000 47,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,200 /R x 19,46000 = 23,35200

A013G000 h Ajudant calefactor 1,200 /R x 17,51000 = 21,01200

Subtotal: 44,36400 44,36400

Materials

BE611CD0 m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes,
segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK, resistència
tèrmica >=0,88235 m2.K/W, amb paper kraft-alumini

1,020      x 1,78000 = 1,81560

Subtotal: 1,81560 1,81560
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,10910

COST DIRECTE 47,28870
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,28870

EE611CGB m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 40
mm, amb una conductivitat tèrmica <=0.034 W/mK,
resistència tèrmica >=1,176 m2.K/W, amb paper
kraft-alumini, muntat exteriorment

Rend.: 1,000 47,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,200 /R x 19,46000 = 23,35200

A013G000 h Ajudant calefactor 1,200 /R x 17,51000 = 21,01200

Subtotal: 44,36400 44,36400

Materials

BE611CG0 m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes,
segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK, resistència
tèrmica >=1,176 m2.K/W, amb paper kraft-alumini

1,020      x 1,97000 = 2,00940

Subtotal: 2,00940 2,00940

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,10910

COST DIRECTE 47,48250
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,48250

EE611CJB m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50
mm, amb una conductivitat tèrmica <=0.034 W/mK,
resistència tèrmica >=1,471 m2.K/W, amb paper
kraft-alumini, muntat exteriorment

Rend.: 1,000 47,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,200 /R x 17,51000 = 21,01200

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,200 /R x 19,46000 = 23,35200

Subtotal: 44,36400 44,36400

Materials

BE611CJ0 m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes,
segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK, resistència
tèrmica >=1,471 m2.K/W, amb paper kraft-alumini

1,020      x 2,24000 = 2,28480

Subtotal: 2,28480 2,28480
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,10910

COST DIRECTE 47,75790
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,75790

EE6R1A00 m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb
xapa d'alumini d'1 mm de gruix, acabat llis

Rend.: 1,000 57,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,200 /R x 19,46000 = 23,35200

A013G000 h Ajudant calefactor 1,200 /R x 17,51000 = 21,01200

Subtotal: 44,36400 44,36400

Materials

BEY61A00 u Part proporcional d'elements de muntage per a
l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini,
d'1 mm de gruix

1,000      x 1,03000 = 1,03000

BE6R1A00 m2 Xapa d'alumini d'1 mm de gruix, acabat llis, per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes

1,050      x 10,60000 = 11,13000

Subtotal: 12,16000 12,16000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,10910

COST DIRECTE 57,63310
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,63310

EEA13261 u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre
trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament
d'escuma de poliuretà amb una superfície activa de
2,00 a 2,25 m2, un rendiment màxim de 80 % i un
coeficient de pèrdues <= 6 W/m2°C, col·locat amb
suport horitzontal

Rend.: 1,000 564,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 19,46000 = 29,19000

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 17,53000 = 26,29500

Subtotal: 55,48500 55,48500

Materials

BEA13261 u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre
trempat, orientació horitzontal, envoltant d'alumini
anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà, amb una
superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, un rendiment
màxim de 80 % i un coeficient de pèrdues <=6
W/m2°C

1,000      x 383,00000 = 383,00000

BEAZ3001 u Suport per a captador solar pla amb coberta de vidre,
amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2,
horitzontal

1,000      x 124,38000 = 124,38000

Subtotal: 507,38000 507,38000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,38713

COST DIRECTE 564,25213
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 564,25213

EEA16A85 u Col·lector solar de tubs de buit de 12 tubs de calor
lineal, de superfície d'obertura de 2 a 2.5 m2 i un
rendiment del 63 % segons UNE-EN 12975-1,
col·locat

Rend.: 1,000 932,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 19,46000 = 38,92000

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 17,51000 = 35,02000

Subtotal: 73,94000 73,94000

Materials

BEA16A85 u Col·lector solar de 12 tubs de calor lineal, de
superfície d'obertura de 2 a 2.5 m2 i un rendiment del
63% segons UNE-EN 12975-1

1,000      x 856,62000 = 856,62000

Subtotal: 856,62000 856,62000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,84850

COST DIRECTE 932,40850
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 932,40850

EEH74NQ0 u Bomba de calor per a la producció d'aigua amb
condensació per aigua, de 150 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 50
kW de potència elèctrica total absorbida i un COP al
voltant de 3, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb
2 compressors semihermètics alternatius i fluid
frigorífic R407c o R410a, amb bescanviadors de tubs
de coure i carcassa d'acer, col.locada

Rend.: 1,000 16.471,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 20,000 /R x 17,51000 = 350,20000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 20,000 /R x 19,46000 = 389,20000

Subtotal: 739,40000 739,40000

Materials

BEH74NQ0 u Bomba de calor per a la producció d'aigua amb
condensació per aigua, de 150 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 50
kW de potència elèctrica total absorbida i un COP al
voltant de 3, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb
2 compressors semihermètics alternatius i fluid
frigorífic R407c o R410a, amb bescanviadors de tubs
de coure i carcassa d'acer

1,000      x 15.713,6200 = 15.713,62000

Subtotal: 15.713,62000 15.713,62000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 18,48500

COST DIRECTE 16.471,50500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.471,50500

EEH7ZNQ0P-43 u Unitat exterior de bomba de calor d'expansió directa
amb condensació per aigua marca LG serie MULTI V
WATER IV model ARWN400LAS4 o equivalent, de
112 kW de potència tèrmica aproximada en fred i 126
kW en calor, de 23,34 kW de potència elèctrica total
absorbida i un COP al voltant de 5, amb alimentació
trifàsica de 400 V, amb 2 compressors semihermètics
alternatius i fluid frigorífic R407c o R410a, amb
bescanviadors de tubs de coure i carcassa d'acer,
col.locada. S'inclou junta de derivació model
ARCNN21, suportació de l'equip amb silenblocks
antivibratoris de molla i p.p. d'accessoris pel muntatge
i connexionat.

Rend.: 0,017 41.980,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 6,000 /R x 19,46000 = 6.868,23529

A013G000 h Ajudant calefactor 6,000 /R x 17,51000 = 6.180,00000

Subtotal: 13.048,23529 13.048,23529

Materials

BEHTZNQ0 u Bomb.cal.d'exp.directa,cond.aigua,112kW,E=23,34kW
,400V,2 semiherms.alts.,R407c/R410a,

1,000      x 28.606,2000 = 28.606,20000

Subtotal: 28.606,20000 28.606,20000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 326,20588

COST DIRECTE 41.980,64117
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41.980,64117

EEJTGP27 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador rotatiu
entàlpic amb freecooling, sistema d'instal·lació de 2
tubs, cabal nominal de 15000 m3/h, estructura de tub
metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració
en 2 plantes, bateria de fred de tub de coure amb
aletes d'alumini de 65 a 75 kW (aire (30°/60%) aigua
(7°/12°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i
F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6,
col.locada

Rend.: 1,000 17.599,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 15,800 /R x 17,51000 = 276,65800

A012G000 h Oficial 1a calefactor 15,800 /R x 19,46000 = 307,46800
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Subtotal: 584,12600 584,12600

Materials

BEJTGP27 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador rotatiu
entàlpic amb freecooling, sistema d'instal·lació de 2
tubs, cabal nominal de 15000 m3/h, estructura de tub
metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració
en 2 plantes, bateria de fred de tub de coure amb
aletes d'alumini de 65 a 75 kW (aire (30°/60%) aigua
(7°/12°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i
F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6

1,000      x 17.006,6600 = 17.006,66000

Subtotal: 17.006,66000 17.006,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,76189

COST DIRECTE 17.599,54789
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17.599,54789

EEJTZP27P-44 u Unidades de tratamiento de aire modulares marca
SYSTEMAIR gama Geniox, cuenta con una robusta
estructura rígida con perfiles galvanizados prelacados
resistentes a la corrosión y esquinas en material
plástico ABS que reducen el puente térmico. Los
paneles de cerramiento son de tipo sándwich de 0,8
mm espesor, construidos en chapa Magnesio Zinc
ZM310, con aislamiento interior de 60 mm de lana
mineral, incombustible, de densidad 60 kg/m3. Con
certificado EUROVENT y con la siguiente
clasificación conforme a la norma europea UNE EN
1886-2009: Resistencia mecánica - Clase D1
Estanqueidad de unidad - 400 Pa - Clase L1
Estanqueidad de unidad + 700 Pa - Clase L1 Fugas
derivación en filtros - Clase F9 Transmisión térmica -
Clase T2 Factor puente térmico - Clase TB2 Espesor
de la chapa / Material - 0,8 mm / Magnesio Zinc
ZM310 Espesor del aislamiento - 60 mm Tipo de
aislamiento / densidad - Lana mineral / 60 kg/m3
Clase de protección a la corrosión de la envolvente -
C5 (según EN ISO 12944-2) Clase de reacción al
fuego - A1 (según DIN 4102) Estanqueidad de las
compuertas - Clase C4 Acabado interior -
HygenicByDesign Certificaciones materiales plásticos
- ISO 846

AHU-Geniox GX20 con Cuadro de Fuerza

Rend.: 1,000 24.560,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 15,800 /R x 17,51000 = 276,65800

A012G000 h Oficial 1a calefactor 15,800 /R x 19,46000 = 307,46800

Subtotal: 584,12600 584,12600

Materials

BEJTZP27 u ´´ Dimensions (llarg x ample x alt): 5.132 x
2.082 x 2.300 mm, unitat intempèrie.
´´ Climatitzador Aire primari. Cabal/PED:

1,000      x 23.968,0000 = 23.968,00000
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impulsió 15.000 mch/300 Pa, retorn 15.000 mch/300
Pa.
´´ Característiques mecàniques certificades
Eurovent T2/TB2/F9/L1(+700)/L1(-400)/D1
´´ Panell amb aïllament panell 60 mm llana
mineral i ruptura de pont tèrmic.
´´ Xapa exterior, interior, perfileria, suports
interns recoberts de ZM310, classe de resistència a la
corrosió C5
´´ Tots els materials plàstics en contacte amb el
flux d'aire han de ser certificats ISO 846 contra l'acció
de fongs i bacteris. En particular tots els rivets, la
massilla, les guies dels filtres, els perfils de portes i
panells.
´´ La fabricació de l'interior ha de ser lliure de
vores esmolades i no ha de deixar espais oberts que
podrien donar lloc a acumulació de pols.
´´ Totes les seccions de filtració han d'estar
proveïdes d'una etiqueta a la porta d'accés. L'etiqueta
ha de resistir a la intempèrie i indicar en condicions
de disseny: cabal, pèrdua de càrrega inicial i final,
tipus de filtre, classe de filtració, material del medi
filtrant, dimensions i pes dels mòduls
´´ L'Eficiència energètica de cadascuna de les
UTA's:
o Classe d'eficiència energètica hivern B
o Classe d'eficiència energètica estiu E
o SPFe filtres a mitjà ús 2.59
´´ Intercanviador rotatiu de condensació:
o Prestacions en mode fred: eficiència sensible
74.9%, latent 64.0%, potència recuperada 207.5 kW
o Prestacions en mode calor: eficiència
sensible 74.9%, latent 0%, potència recuperada 8.0
kW
o Rotor recobert Epoxy, xassís pintat C4.
´´ Secció de mescla 3 comportes:
o Comportes interiors, estanquitat classe 4
´´ Bateria de fred d'expansió directa:
o Tipus de fluid - R410A
o Aire: T/HR, entrada-sortida: 29.0 C / 65 % -
18.0 C / 95,7 %
o Refrigerant: Temperatura evaporació 9 C
o Potència de refrigeració: 109.3 kW
o Safata de comtessat a Inox
o Bastidor a Inox, aletes recobertes AlPrGrey
´´ Secció d'inspecció entre bateries
o Safata de condensats a Inox
o Separador de gotes higiènic extraïble inclòs
´´ Bateria de calor:
o Tipus de fluid - Aigua
o Aire: Temperatura, entrada/sortida: 15.0 -
35.0 C
o Aigua: Temperatura, entrada/sortida: 75.0 -
50.0 C
o Potència tèrmica: 100.5 kW
o Bastidor a Inox, aletes recobertes AlPrGrey
´´ Filtres:
o Filtre aire exterior M6 tipus bossa flexible
longitud 520 mm, pèrdua de càrrega a mitjà ús 108 Pa
o Filtre aire retorn M6 tipus bossa flexible
longitud 520 mm, pèrdua de càrrega a mitjà ús 108 Pa
o Filtre aire impulsió F8 tipus bossa flexible
longitud 520 mm, pèrdua de càrrega a mitjà ús 189 Pa
´´ Ventiladors:
o Ventiladors d´impulsió, tipus EC, classe
d´eficiència del motor IE5, eficiència 71.5 %, P
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nominal tot 10.04 kW
o Ventiladors de tornada, tipus EC, classe
d'eficiència del motor IE5, eficiència 68.2 %, P
nominal 6.8 kW
´´ Potència sonora dB(A) impulsió 81 / aire
exterior 76 / expulsió 86 / extracció 77 / radiat 67
´´ Quadre de força:
o Precablejat i magnetotèrmics de ventiladors i
motor del recuperador rotatiu
o Interruptor general

Subtotal: 23.968,00000 23.968,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,76189

COST DIRECTE 24.560,88789
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24.560,88789

EEK11Q48 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1025x125
mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

Rend.: 1,000 114,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 17,51000 = 7,00400

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 19,46000 = 7,78400

Subtotal: 14,78800 14,78800

Materials

BEK11Q48 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1025x125
mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a
fixar al bastiment

1,000      x 99,32000 = 99,32000

Subtotal: 99,32000 99,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22182

COST DIRECTE 114,32982
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,32982

EEK11TB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1225x325
mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

Rend.: 1,000 348,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 17,51000 = 7,00400

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 19,46000 = 7,78400

Subtotal: 14,78800 14,78800
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Materials

BEK11TB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1225x325
mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a
fixar al bastiment

1,000      x 333,19000 = 333,19000

Subtotal: 333,19000 333,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22182

COST DIRECTE 348,19982
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 348,19982

EEK89173 u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96
mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de connexió
circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular
de 158 mm de diàmetre amb comporta de regulació,
de 1500 mm de llargària, muntat suspès al sostre

Rend.: 1,000 166,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,750 /R x 17,51000 = 13,13250

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,750 /R x 19,46000 = 14,59500

Subtotal: 27,72750 27,72750

Materials

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
difusor, muntat suspès al sostre

1,000      x 1,11000 = 1,11000

BEK89173 u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96
mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de connexió
circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular
de 158 mm de diàmetre amb comporta de regulació,
de 1500 mm de llargària

1,000      x 136,93000 = 136,93000

Subtotal: 138,04000 138,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41591

COST DIRECTE 166,18341
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,18341

EEKE2C81 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a
instal·lar en lateral de conducte circular vist de 315
mm de diàmetre de connexió i 166 mm de diàmetre
de boca, alumini lacat de color estàndard,, col.locada

Rend.: 1,000 149,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,650 /R x 19,46000 = 12,64900

A013G000 h Ajudant calefactor 0,650 /R x 17,51000 = 11,38150

Subtotal: 24,03050 24,03050

Materials



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 165

PARTIDES D'OBRA

BEKE2C81 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a
instal·lar en lateral de conducte circular vist de 315
mm de diàmetre de connexió i 166 mm de diàmetre
de boca, alumini lacat de color estàndard,

1,000      x 125,07000 = 125,07000

Subtotal: 125,07000 125,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36046

COST DIRECTE 149,46096
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,46096

EEKS397EP-45 u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat
de 1200 mm d'amplària, 400 mm d'alçària i 1500 mm
de llargària, amb 5 cel·les de llana mineral amb
protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix
i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm,
col·locat

Rend.: 1,000 811,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,300 /R x 19,46000 = 44,75800

A013G000 h Ajudant calefactor 2,300 /R x 17,51000 = 40,27300

Subtotal: 85,03100 85,03100

Materials

BEKS397E u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat
de 1500 a 2000 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i
1500 mm de llargària, amb 5 cel·les de llana mineral
amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de
gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200
mm

1,000      x 725,15000 = 725,15000

Subtotal: 725,15000 725,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27547

COST DIRECTE 811,45647
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 811,45647

EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

Rend.: 1,000 13,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

A013G000 h Ajudant calefactor 0,075 /R x 17,51000 = 1,31325

Subtotal: 7,15125 7,15125

Materials

BEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

1,000      x 5,88000 = 5,88000
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Subtotal: 5,88000 5,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10727

COST DIRECTE 13,13852
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,13852

EEU21644 u Col·lector simple de 3/4 ´´ amb 4 sortides d'1/2 ´´ per
a instal·lacions de calefacció

Rend.: 1,000 35,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,550 /R x 17,51000 = 9,63050

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,550 /R x 19,46000 = 10,70300

Subtotal: 20,33350 20,33350

Materials

BEU21644 u Col·lector simple de 3/4 ´´ amb 4 sortides d'1/2 ´´ per
a instal·lacions de calefacció

1,000      x 15,07000 = 15,07000

Subtotal: 15,07000 15,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30500

COST DIRECTE 35,70850
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,70850

EEU2Z644P-46 u Subministrament i muntatge de col·lector simple de
polipropilè PPr de DN 125mm, amb 6 sortides de 2 ´´
per a instal·lacions de calefacció. Inclòs part
proporcional d'accessoris pel muntatge.

Rend.: 1,000 248,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 17,51000 = 17,51000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 19,46000 = 19,46000

Subtotal: 36,97000 36,97000

Partides d'obra

EFC1FB22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 125x17.1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

3,000      x 70,26473 = 210,79419

Subtotal: 210,79419 210,79419

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55455

COST DIRECTE 248,31874
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,31874
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EEU41B31 u Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat

Rend.: 1,000 125,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 17,51000 = 4,37750

Subtotal: 9,24250 9,24250

Materials

BEU41B31 u Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió de 3/4´´

1,000      x 116,44000 = 116,44000

Subtotal: 116,44000 116,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13864

COST DIRECTE 125,82114
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,82114

EEU41F11 u Dipòsit d'expansió de 105 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat

Rend.: 1,000 210,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 17,51000 = 4,37750

Subtotal: 9,24250 9,24250

Materials

BEU41F11 u Dipòsit d'expansió de 105 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió d'1´´

1,000      x 201,33000 = 201,33000

Subtotal: 201,33000 201,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13864

COST DIRECTE 210,71114
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,71114

EEU41K11 u Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat

Rend.: 1,000 361,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 19,46000 = 9,73000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 17,51000 = 8,75500
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Subtotal: 18,48500 18,48500

Materials

BEU41K11 u Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió d'1´´

1,000      x 342,82000 = 342,82000

Subtotal: 342,82000 342,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27728

COST DIRECTE 361,58228
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 361,58228

EEU52322 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8´´ de
diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80°C, col·locat
roscat

Rend.: 1,000 15,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

Subtotal: 4,86500 4,86500

Materials

BEU52322 u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 3/8´´ de
diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80 °C

1,000      x 11,04000 = 11,04000

Subtotal: 11,04000 11,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07298

COST DIRECTE 15,97798
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,97798

EEU52552 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat
roscat

Rend.: 1,000 15,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

Subtotal: 4,86500 4,86500

Materials

BEU52552 u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80 °C

1,000      x 10,55000 = 10,55000

Subtotal: 10,55000 10,55000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07298

COST DIRECTE 15,48798
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,48798

EEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat
roscat

Rend.: 1,000 15,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

Subtotal: 4,86500 4,86500

Materials

BEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C

1,000      x 11,04000 = 11,04000

Subtotal: 11,04000 11,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07298

COST DIRECTE 15,97798
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,97798

EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat
roscat

Rend.: 1,000 17,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

Subtotal: 4,86500 4,86500

Materials

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

1,000      x 12,71000 = 12,71000

Subtotal: 12,71000 12,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07298

COST DIRECTE 17,64798
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,64798
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EEU9U010 u Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C,
termòmetre de control, pilot de senyal de bloqueig,
polsador de reconnexió i beina d´acer inoxidable,
instal·lat

Rend.: 1,000 115,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,800 /R x 17,51000 = 14,00800

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 19,46000 = 15,56800

Subtotal: 29,57600 29,57600

Materials

BEU9U001 u Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C,
termòmetre de control, pilot de senyal de bloqueig,
polsador de reconnexió i beina d'acer inoxidable

1,000      x 85,19000 = 85,19000

Subtotal: 85,19000 85,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44364

COST DIRECTE 115,20964
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,20964

EEUE1631 u Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic
d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini,
de 300 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de
rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i
95°C de temperatura màxima, col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat

Rend.: 1,000 966,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 17,51000 = 78,79500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 19,46000 = 87,57000

Subtotal: 166,36500 166,36500

Materials

BEUE1631 u Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic
d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini,
de 300 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de
rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i
95°C de temperatura màxima

1,000      x 798,08000 = 798,08000

Subtotal: 798,08000 798,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,49548

COST DIRECTE 966,94048
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 966,94048
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EEUE2631 u Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i
revestiment exterior d'alumini, de 300 l de capacitat,
purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de
pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de
temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

Rend.: 1,000 991,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 19,46000 = 87,57000

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 17,51000 = 78,79500

Subtotal: 166,36500 166,36500

Materials

BEUE2631 u Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i
revestiment exterior d'alumini, de 300 l de capacitat,
purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de
pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de
temperatura màxima

1,000      x 822,29000 = 822,29000

Subtotal: 822,29000 822,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,49548

COST DIRECTE 991,15048
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 991,15048

EEV21A00 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,000 98,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

BEV21A00 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de
muntatge

1,000      x 75,87000 = 75,87000

Subtotal: 75,87000 75,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33291

COST DIRECTE 98,39691
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,39691
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EEV21C00 u Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris
de muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,000 86,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

BEV21C00 u Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris
de muntatge

1,000      x 64,25000 = 64,25000

Subtotal: 64,25000 64,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33291

COST DIRECTE 86,77691
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,77691

EEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb
accessoris de muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,000 85,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

BEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb
accessoris de muntatge

1,000      x 62,93000 = 62,93000

Subtotal: 62,93000 62,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33291

COST DIRECTE 85,45691
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,45691

EEV21D01 u Sonda de temperatura EGT347F102L200 de
SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=200 mm
amb funda de llautó i rosca 1/2´´ PN16, rang -50 a
160ºC IP65.

Rend.: 1,000 74,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

Subtotal: 22,19400 22,19400
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Materials

BEV21D01 u Sonda de temperatura EGT347F102L200 de
SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=200 mm
amb funda de llautó i rosca 1/2´´ PN16, rang -50 a
160ºC IP65.

1,000      x 52,18000 = 52,18000

Subtotal: 52,18000 52,18000

COST DIRECTE 74,37400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,37400

EEV21D09 u Sonda EGT346F102 de SAUTER, de canya Ni1000,
Longitut 100 mm. IP65 rang -50 a 160º C.

Rend.: 1,000 57,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

BEV21D09 u Sonda EGT346F102 de SAUTER, de canya Ni1000,
Longitut 100 mm. IP65 rang -50 a 160º C.

1,000      x 35,18000 = 35,18000

Subtotal: 35,18000 35,18000

COST DIRECTE 57,37400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,37400

EEV21D13 u Sonda de temperatura EGT1000L120LAT de
SAUTER, de canya Pt1000, L=120 mm. amb funda
de llautó i rosca 1/2´´ PN16, rang fins a 350º C.
Capçal DIN B. IP54.

Rend.: 1,000 105,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

BEV21D13 u Sonda de temperatura  EGT1000L120LAT de
SAUTER, de canya Pt1000, L=120 mm. amb funda
de llautó i rosca 1/2´´ PN16, rang fins a 350º C.
Capçal DIN B. IP54.

1,000      x 83,55000 = 83,55000

Subtotal: 83,55000 83,55000
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COST DIRECTE 105,74400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,74400

EEV21D29 u Sonda temperatura de bulb EGT354F102L50 Ni1000
amb funda de llautó i protecció antilliscament per a
instal·lar a canonada o dipòsits. IP67, rang mesura
-35 a 100º C, longitut cable 1 m, longitut bulb 50 mm
Ø extern 6 mm. Rosca R 1/2´´. PN10.

Rend.: 1,000 48,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

BEV21D29 u Sonda temperatura de bulb EGT354F102L50 Ni1000
amb funda de llautó i protecció antilliscament per a
instal·lar a canonada o dipòsits. IP67, rang mesura
-35 a 100º C, longitut cable 1 m, longitut bulb 50 mm
Ø extern 6 mm. Rosca R 1/2´´. PN10.

1,000      x 26,58000 = 26,58000

Subtotal: 26,58000 26,58000

COST DIRECTE 48,77400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,77400

EEV21E00 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,000 57,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

BEV21E00 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de
muntatge

1,000      x 35,06000 = 35,06000

Subtotal: 35,06000 35,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33291

COST DIRECTE 57,58691
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,58691
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EEV22103 u Transmisor amb sensor ceràmic per a mesura de
pressió diferencial model DSDU103F021 de SAUTER
en circuits HVAC per a líquids gasos i vapor no
agressiu amb acer inoxidable. Rang 0...2,5 bar.
Sortida 0...10Vdc. Pressiómàx. 21 bar (+) i 15 bar (-),
Tª. màx. del fluid 80ºC. Connexió a procés 1/8´´G.
Alim. 24V

Rend.: 1,000 366,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

BEV22103 u Transmisor amb sensor ceràmic per a mesura de
pressió diferencial model DSDU103F021 de SAUTER
en circuits HVAC per a líquids gasos i vapor no
agressiu amb acer inoxidable.  Rang 0...2,5 bar.
Sortida 0...10Vdc. Pressiómàx. 21 bar (+) i 15 bar (-),
Tª. màx. del fluid 80ºC. Connexió a procés 1/8´´G.
Alim. 24V

1,000      x 344,13000 = 344,13000

Subtotal: 344,13000 344,13000

COST DIRECTE 366,32400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 366,32400

EEV22307 u Sonda de pressió positiva muntatge a canonada
model DSU203F002 de SAUTER per a líquids, gasos
i vapor i refrigerants no agresius amb l'acer
inoxidable, sensor ceràmic, rang 0...2,5 bar, sortida
0...10 V. Tª màx. 85 ºC. Connexió a procés 1/2´´G.
IP65. Alim. 24V

Rend.: 1,000 167,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

BEV22307 u Sonda de pressió positiva muntatge a canonada
model DSU203F002 de SAUTER per a líquids, gasos
i vapor i refrigerants no agresius amb l'acer
inoxidable, sensor ceràmic, rang 0...2,5 bar, sortida
0...10 V. Tª màx. 85 ºC. Connexió a procés 1/2´´G.
IP65. Alim. 24V

1,000      x 145,13000 = 145,13000

Subtotal: 145,13000 145,13000
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COST DIRECTE 167,32400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,32400

EEV22C00 u Sonda d'humitat relativa en conducte, amb accessoris
de muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,000 434,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

BEV22C00 u Sonda d'humitat relativa en conducte, amb accessoris
de muntatge

1,000      x 411,71000 = 411,71000

Subtotal: 411,71000 411,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33291

COST DIRECTE 434,23691
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 434,23691

EEV23C06 u Funda ref. FUNDA-PTFE per immersió sondes EGT
de SAUTER amb rosca de connexió a procés 1/2´´ G.
longitut a determinar amb la sonda EGT seleccionada.

Rend.: 1,000 65,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

BEV23C06 u Funda ref. FUNDA-PTFE per immersió sondes EGT
de SAUTER amb rosca de connexió a procés 1/2´´ G.
longitut a determinar amb la sonda EGT seleccionada.

1,000      x 43,33000 = 43,33000

Subtotal: 43,33000 43,33000

COST DIRECTE 65,52400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,52400
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EEV23C11 u Sonda activa combinada de temperatura i humitat
relativa exterior model EGH131F061. Sortida Tª
Ni1000. Sortida H% 0..10V. Rangs de mesura
10..95% H% i Tª -20...80ºC. IP65. Alim. 24Vac. Tmax
55ºC. Dimensions 72x64x40mm.

Rend.: 1,000 272,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

BEV23C11 u Sonda activa combinada de temperatura i humitat
relativa exterior model EGH131F061. Sortida Tª
Ni1000. Sortida H% 0..10V. Rangs de mesura
10..95% H% i Tª -20...80ºC. IP65. Alim. 24Vac. Tmax
55ºC. Dimensions 72x64x40mm.

1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000

COST DIRECTE 272,19400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,19400

EEV23C26 u Sonda d'humitat i temperatura SIB-THDGF001 amb
sortida RS-485 Modbus. Rang d'humitat de 0
a100%h.r. (sense condensació) amb exactitud 2%
(10 a 90%h.r.). Rang de temperatura -20 a 60 °C
amb exactitud de 0,5%. Alimentació 9 a 24Vac/*Vdc.
Consum 0,5Vac.Protecció IP65
.

Rend.: 1,000 172,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,53000 = 5,25900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

Subtotal: 11,09700 11,09700

Materials

BEV23C26 u Sonda d'humitat i temperatura SIB-THDGF001 amb
sortida RS-485 Modbus. Rang d'humitat de 0
a100%h.r. (sense condensació) amb exactitud 2%
(10 a 90%h.r.). Rang de temperatura -20 a 60 °C
amb exactitud de 0,5%. Alimentació 9 a 24Vac/*Vdc.
Consum 0,5Vac.Protecció IP65.

1,000      x 161,72000 = 161,72000

Subtotal: 161,72000 161,72000
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COST DIRECTE 172,81700
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,81700

EEV28030 u Presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat

Rend.: 1,000 198,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,46000 = 19,46000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,53000 = 17,53000

Subtotal: 36,99000 36,99000

Materials

BEV28030 u Presòstat per a liquids, amb accessoris de muntatge 1,000      x 161,22000 = 161,22000

Subtotal: 161,22000 161,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55485

COST DIRECTE 198,76485
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,76485

EEV29021 u Sonda SIB-SRS2000 de radiació solar vertical de
Sauter, Camp espectral 800...1100 nm. Rang de
mesura0...2000 W/m2. Tª de treball -10ºC a 60ºC.
H% de treball 0...100%. Sortida analògica 4-20 mA.
Preparada per a fixació a màstil. Distància màx. 1000
m (amb cable de 0,5 mm2). Alimentació 12 Vdc.

Rend.: 1,000 250,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,46000 = 19,46000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,53000 = 17,53000

Subtotal: 36,99000 36,99000

Materials

BEV29021 u Sonda SIB-SRS2000 de radiació solar vertical de
Sauter,  Camp espectral 800...1100 nm. Rang de
mesura0...2000 W/m2. Tª de treball -10ºC a 60ºC.
H% de treball 0...100%. Sortida analògica 4-20 mA.
Preparada per a fixació a màstil. Distància màx. 1000
m (amb cable de 0,5 mm2). Alimentació 12 Vdc.

1,000      x 213,42000 = 213,42000

Subtotal: 213,42000 213,42000

COST DIRECTE 250,41000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,41000
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EEV29055 u Font d'alimentació commutada EY-PS021F02 de
Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 2,5 A. Montaje carril DIN.

Rend.: 1,000 81,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

A013M000 h Ajudant muntador 0,025 /R x 17,53000 = 0,43825

Subtotal: 5,30325 5,30325

Materials

BEV29055 u Font d'alimentació commutada EY-PS021F02 de
Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 2,5 A. Montaje carril DIN.

1,000      x 76,13000 = 76,13000

Subtotal: 76,13000 76,13000

COST DIRECTE 81,43325
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,43325

EEV2T011 u Termòstat de fums amb rearmament manual model
TH17F001 de Sauter, disparada a 240ºC alim. 220 V

Rend.: 1,000 102,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

BEV2T011 u Termòstat de fums amb rearmament manual model
TH17F001 de Sauter, disparada a 240ºC alim. 220 V

1,000      x 80,00000 = 80,00000

Subtotal: 80,00000 80,00000

COST DIRECTE 102,19400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,19400

EEV2T012 u Termòstat limitador SIB-BTLP20F001 de Sauter, amb
rearmament manual, de canya, 0 a 90º C. Tapa cega.
Funda llautó L=150 mm. Diferencial fixe 4 º K +- 1 K.
15 (2,5 A) 240 Vac. IP67.

Rend.: 1,000 121,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400
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Materials

BEV2T012 u Termòstat limitador SIB-BTLP20F001 de Sauter 1,000      x 99,50000 = 99,50000

Subtotal: 99,50000 99,50000

COST DIRECTE 121,69400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,69400

EEV31111 u Central de programació per a sistemes de calefacció
amb emissors de termòstat intercanviable digital,
programació horaria i setmanal i display gràfic

Rend.: 1,000 69,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 19,46000 = 9,73000

Subtotal: 9,73000 9,73000

Materials

BEV31110 u Central de programació per a sistemes de calefacció
amb emissors de termòstat intercanviable digital,
programació horaria i setmanal i amb display gràfic

1,000      x 60,08000 = 60,08000

Subtotal: 60,08000 60,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14595

COST DIRECTE 69,95595
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,95595

EEV32I09 u Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la unitat
central segons especificacions de projecte per a la
integració d'equips que facilitin la seva comunicació
amb protocol Mod bus RTU. Dinamització de 37 punts
de control en el programa de Gestió. Treballs de
programació i configuració del hardware especificat
per Sauter. Posada en marxa, lliurament de la
documentació i curs a l'usuari final..

Rend.: 1,000 195,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BEV32I09 u Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la unitat
central segons especificacions de projecte per a la
integració d'equips que facilitin la seva comunicació
amb protocol Mod bus RTU. Dinamització de 37 punts
de control en el programa de Gestió. Treballs de
programació i configuració del hardware especificat
per Sauter. Posada en marxa, lliurament de la
documentació i curs a l'usuari final.

1,000      x 195,31000 = 195,31000

Subtotal: 195,31000 195,31000
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COST DIRECTE 195,31000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,31000

EEV32I20 u Enginyeria i programació d'imatges i fitxers al servidor
web segons especificacions de projecte per a la
integració del Sistemad'enllumenat DALI per a
controlar les dades d'ordre de comandament, estats,
nivells lumínics, consignes d'ajust. Dinamització de
264 punts DALI i 24 enceses en el programa de
Gestió. Treballs de programació i configuració del
hardware especificat per Sauter. Posada en marxa,
lliurament de la documentació i curs a l'usuari final.

Rend.: 1,000 2.163,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BEV32I20 u Enginyeria i programació d'imatges i fitxers al servidor
web segons especificacions de projecte per a la
integració del Sistemad'enllumenat DALI per a
controlar les dades d'ordre de comandament, estats,
nivells lumínics, consignes d'ajust. Dinamització de
264 punts DALI i 24 enceses en el programa de
Gestió. Treballs de programació i configuració del
hardware especificat per Sauter. Posada en marxa,
lliurament de la documentació i curs a l'usuari final.

1,000      x 2.163,22000 = 2.163,22000

Subtotal: 2.163,22000 2.163,22000

COST DIRECTE 2.163,22000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.163,22000

EEV3S014 u Servomotor model AVM115SF132 de Sauter per a
vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas
a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3 punts i característica
de control ajustable. Força 500 N. Cursa 8 mm i
temps 60/120 s. Alim 24 Vac. Consum 5 VA. IP55
(horitzontal). Recomanació: Per a instal·lació a
intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà
protecció addicional no contemplada.

Rend.: 1,000 150,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,53000 = 4,38250

Subtotal: 9,24750 9,24750

Materials

BEV3S014 u Servomotor model AVM115SF132 de Sauter per a
vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas
a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3 punts i característica
de control ajustable. Força 500 N. Cursa 8 mm i
temps 60/120 s.  Alim 24 Vac. Consum 5 VA. IP55.

1,000      x 141,35000 = 141,35000
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Subtotal: 141,35000 141,35000

COST DIRECTE 150,59750
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,59750

EEV3S015 u Servomotor model AVM321SF132 de Sauter per a
vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas
a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb
retrosenyal 0-10 V i característica de control
ajustable. Força 1000 N. Cursa 8 mm i temps 48/96 s.
Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54.
Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure
l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció
addicional no contemplada.

Rend.: 1,000 277,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 17,53000 = 8,76500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 19,46000 = 9,73000

Subtotal: 18,49500 18,49500

Materials

BEV3S015 u Servomotor model AVM321SF132 de Sauter per a
vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas
a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb
retrosenyal 0-10 V i característica de control
ajustable. Força 1000 N. Cursa 8 mm i temps 48/96 s.
Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54.
Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure
l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció
addicional no contemplada.

1,000      x 258,73000 = 258,73000

Subtotal: 258,73000 258,73000

COST DIRECTE 277,22500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,22500

EEV3S020 u Servomotor model AVM234SF132 de Sauter per a
vàlvules V/B UE,UD,UP de 20 mm de cursa.
Microprocessat 0-10V/ 4-20 mA/ 2Punts/ 3Punts.
Força 2500 N. Tª màx. ambient 55ºC. Característica
de corba seleccionable entre isoporcentual,
quadràtica o linial, cursa 0-40 mm, temps recorregut
seleccionable de 2/4/6 mm/seg. Protecció IP66.
Consum 18VA. Alim. 24V

Rend.: 1,000 457,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 19,46000 = 9,73000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 17,53000 = 8,76500

Subtotal: 18,49500 18,49500
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Materials

BEV3S020 u Servomotor model AVM234SF132 de Sauter per a
vàlvules V/B UE,UD,UP de 20 mm de cursa.
Microprocessat 0-10V/ 4-20 mA/ 2Punts/ 3Punts.
Força 2500 N. Tª màx. ambient 55ºC. Característica
de corba seleccionable entre isoporcentual,
quadràtica o linial, cursa 0-40 mm, temps recorregut
seleccionable de 2/4/6 mm/seg. Protecció IP66.
Consum 18VA. Alim. 24V

1,000      x 439,20000 = 439,20000

Subtotal: 439,20000 439,20000

COST DIRECTE 457,69500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 457,69500

EEV3S021 u Servomotor model AVM234SF132-5 de Sauter per a
vàlvules V/B6R. Microprocessat 0-10V/ 4-20 mA/
2Punts/ 3Punts. Força 2500 N. Tª màx. ambient 55ºC.
Característica de corba seleccionable entre
isoporcentual, quadràtica o linial, cursa 14 mm, temps
recorregut seleccionable de 2/4/6 mm/seg. Protecció
IP66. Consum 18VA. Alim. 24V

Rend.: 1,000 499,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 17,53000 = 8,76500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 19,46000 = 9,73000

Subtotal: 18,49500 18,49500

Materials

BEV3S021 u Servomotor model AVM234SF132-5 de Sauter per a
vàlvules V/B6R. Microprocessat 0-10V/ 4-20 mA/
2Punts/ 3Punts. Força 2500 N. Tª màx. ambient 55ºC.
Característica de corba seleccionable entre
isoporcentual, quadràtica o linial, cursa 14 mm, temps
recorregut seleccionable de 2/4/6 mm/seg. Protecció
IP66. Consum 18VA. Alim. 24V

1,000      x 481,35000 = 481,35000

Subtotal: 481,35000 481,35000

COST DIRECTE 499,84500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 499,84500

EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1
mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Rend.: 1,000 4,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,010 /R x 19,46000 = 0,19460

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 17,53000 = 0,17530

Subtotal: 0,36990 0,36990
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Materials

BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1
mm2 trenat i apantallat

1,050      x 4,08000 = 4,28400

Subtotal: 4,28400 4,28400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00555

COST DIRECTE 4,65945
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,65945

EEV5C000 u Programació dels bucles de regulació DDC i PLC,
càrrega de programes a les estacions de control i
identificació de les mateixes. Comprovació del
connexiónat dels elements de camp a l'estació i
creació del full de proves. Comprovació dels equips
de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.)
S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de
posada en marxa de la instal·lació i curs de formació
a l'usuari.

Rend.: 1,000 4.504,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BEV5C000 u Programació dels bucles de regulació DDC i PLC,
càrrega de programes a les estacions de control i
identificació de les mateixes. Comprovació del
connexiónat dels elements de camp a l'estació i
creació del full de proves. Comprovació dels equips
de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.)
S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de
posada en marxa de la instal·lació i curs de formació
a l'usuari.

1,000      x 4.504,67000 = 4.504,67000

Subtotal: 4.504,67000 4.504,67000

COST DIRECTE 4.504,67000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.504,67000

EEV5C001 u Edició de pàgines web al servidor per a la supervisió
de la instal·lació in situ a través de la Lan (ordinador
no inclós) o remota via internet (connexió per modem
analógic o GSM, router DSL, WAN/LAN a compte del
client). Visualització dinàmica dels valors en imatges
estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendències i
històrics. Treballs de posada en marxa de la
instal·lació i curs de formació a l'usuari final.

Rend.: 1,000 3.364,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BEV5C001 u Edició de pàgines web al servidor per a la supervisió
de la instal·lació in situ a través de la Lan (ordinador
no inclós) o remota via internet (connexió per modem
analógic o GSM, router DSL, WAN/LAN a compte del

1,000      x 3.364,18000 = 3.364,18000
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client). Visualització dinàmica dels valors en imatges
estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendències i
històrics. Treballs de posada en marxa de la
instal·lació i curs de formació a l'usuari final.

Subtotal: 3.364,18000 3.364,18000

COST DIRECTE 3.364,18000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.364,18000

EEVZ0002 u Quadre elèctric de control incloent controlador/s
lliurement programable/s marca Sauter amb servidor
Web i comunicació BACnet/IP, pel control de 198
punts incloent senyals de reserva, amb els elements
necessaris tals com:
- Estacions escalables EY-AS525F001
- Mòduls I/O EY-IO571, 572 i 532
- Gateway de comunicació amb protocol Modbus
RTU EY-CM721
- Panell LCD de visualització a fontal d'estación
EY-AS525 ref EY-OP840
- Switch de 5 boques
- Armari metàl·lic Himel o similar
- Transformador 230/24 Vac,
- Base endoll
- Borns i elements protecció.
Totalment cablejat a bornes.

Rend.: 1,000 10.808,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 17,53000 = 26,29500

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 19,46000 = 29,19000

Subtotal: 55,48500 55,48500

Materials

BEVZ0002 u Quadre elèctric de control  incloent controlador/s
lliurement programable/s marca Sauter amb servidor
Web i comunicació BACnet/IP, pel control  de 198
punts incloent senyals de reserva, amb els elements
necessaris tals com:
- Estacions escalables EY-AS525F001
- Mòduls I/O EY-IO571, 572 i 532
- Gateway de comunicació amb protocol Modbus
RTU EY-CM721
- Panell LCD de visualització a fontal d'estación
EY-AS525 ref EY-OP840
- Switch de 5 boques
- Armari metàl·lic Himel o similar
- Transformador 230/24 Vac,
- Base endoll
- Borns i elements protecció.
Totalment cablejat a bornes.

1,000      x 10.753,2400 = 10.753,24000
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Subtotal: 10.753,24000 10.753,24000

COST DIRECTE 10.808,72500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.808,72500

EEVZ0003P-47 u Quadre elèctric de control incloent controlador/s
lliurement programable/s marca Sauter amb
comunicació BACnet/IP i DALI, pel control de 24
punts connectats a bornes incloent senyals de
reserva i 264 punts d'integració via bus DALI, amb els
elements necessaris tals com:
- Estació escalable EY-RC505F018 amb 2 busos
DALI
- Estació escalable EY-RC504F021 amb 1 bus DALI
- Font d'alimentació EY-PS051F800 (3 u)
- Mòduls I/O EY-EM527F001 (3 u)
- Armari metàl·lic Himel o similar
- Transformador 230/24 Vac,
- Base endoll
- Borns i elements protecció.
Totalment cablejat a bornes.

Rend.: 1,000 4.939,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 19,46000 = 29,19000

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 17,53000 = 26,29500

Subtotal: 55,48500 55,48500

Materials

BEVZ0003 u Quadre elèctric de control  incloent controlador/s
lliurement programable/s marca Sauter amb
comunicació BACnet/IP i DALI, pel control  de 24
punts connectats a bornes  incloent senyals de
reserva i 264 punts d'integració via bus DALI, amb els
elements necessaris tals com:
- Estació escalable EY-RC505F018 amb 2 busos
DALI
- Estació escalable EY-RC504F021 amb 1 bus DALI
- Font d'alimentació EY-PS051F800 (3 u)
- Mòduls I/O EY-EM527F001 (3 u)
- Armari metàl·lic Himel o similar
- Transformador 230/24 Vac,
- Base endoll
- Borns i elements protecció.
Totalment cablejat a bornes.

1,000      x 4.884,05000 = 4.884,05000

Subtotal: 4.884,05000 4.884,05000

COST DIRECTE 4.939,53500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.939,53500
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EEZG4000 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus
R-407c o R-410a

Rend.: 1,000 13,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 19,46000 = 1,94600

A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 17,51000 = 1,75100

Subtotal: 3,69700 3,69700

Materials

BEZG4000 kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits
refrigerants

1,000      x 9,45000 = 9,45000

Subtotal: 9,45000 9,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05546

COST DIRECTE 13,20246
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,20246

EF15L720 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura , fabricat d'acer S195 T, d'1 1/4 ´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 42.4 mm i
DN= 32 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3.2 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 ´´,
acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat
suspès amb abraçadores

Rend.: 1,000 29,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 19,46000 = 5,05960

A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 17,53000 = 4,55780

Subtotal: 9,61740 9,61740

Materials

B0A76731 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs
de diàmetre 1 1/4 ´´, inclosa vareta de suspensió i tac
per fixació

0,330      x 2,15000 = 0,70950

BF15L720 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura , fabricat d'acer S195 T, d'1 1/4 ´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 42.4 mm i
DN= 32 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3.2 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 ´´,
acabat pintat

1,000      x 9,58000 = 9,58000

BFW15700 u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat
d'1 1/4 ´´ de diàmetre, amb extrems ranurats i acabat
pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

0,300      x 32,76000 = 9,82800

Subtotal: 20,11750 20,11750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14426

COST DIRECTE 29,87916
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,87916

EF15L830 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura , fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2 ´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 48.3 mm i
DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3.2 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/4
´´, acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat
suspès amb abraçadores

Rend.: 1,000 33,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 19,46000 = 6,22720

A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 17,53000 = 5,60960

Subtotal: 11,83680 11,83680

Materials

BF15L830 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura , fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2 ´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 48.3 mm i
DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3.2 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/4
´´, acabat pintat

1,000      x 10,72000 = 10,72000

BFW15800 u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat
d'1 1/2 ´´ de diàmetre, amb extrems ranurats i acabat
pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

0,300      x 32,76000 = 9,82800

B0A76B31 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs
de diàmetre 1 1/2 ´´, inclosa vareta de suspensió i tac
per fixació

0,330      x 2,19000 = 0,72270

Subtotal: 21,27070 21,27070

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17755

COST DIRECTE 33,28505
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,28505

EF15L930 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 2 ´´ de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat= 60.3 mm i DN=
50 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3.6 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/4
´´, acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat
suspès amb abraçadores

Rend.: 1,000 42,47 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,430 /R x 17,53000 = 7,53790

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,430 /R x 19,46000 = 8,36780

Subtotal: 15,90570 15,90570

Materials

B0A76631 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs
de diàmetre 2 ´´, inclosa vareta de suspensió i tac per
fixació

0,330      x 2,25000 = 0,74250

BFW15900 u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat
de 2 ´´ de diàmetre, amb extrems ranurats i acabat
pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

0,300      x 39,12000 = 11,73600

BF15L930 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 2 ´´ de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat= 60.3 mm i DN=
50 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3.6 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/4
´´, acabat pintat

1,000      x 13,85000 = 13,85000

Subtotal: 26,32850 26,32850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23859

COST DIRECTE 42,47279
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,47279

EF15L940 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 2 ´´ de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat= 60.3 mm i DN=
50 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3.6 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/2
´´, acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat
suspès amb abraçadores

Rend.: 1,000 42,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,430 /R x 19,46000 = 8,36780

A013M000 h Ajudant muntador 0,430 /R x 17,53000 = 7,53790

Subtotal: 15,90570 15,90570

Materials

BF15L940 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 2 ´´ de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat= 60.3 mm i DN=
50 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3.6 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/2
´´, acabat pintat

1,000      x 13,93000 = 13,93000

BFW15900 u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat
de 2 ´´ de diàmetre, amb extrems ranurats i acabat
pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

0,300      x 39,12000 = 11,73600
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B0A76631 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs
de diàmetre 2 ´´, inclosa vareta de suspensió i tac per
fixació

0,330      x 2,25000 = 0,74250

Subtotal: 26,40850 26,40850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23859

COST DIRECTE 42,55279
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,55279

EF15LA50 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 2 1/2 ´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 76.1 mm i
DN= 65 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3.6 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 2 ´´,
acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat
suspès amb abraçadores

Rend.: 1,000 48,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,480 /R x 19,46000 = 9,34080

A013M000 h Ajudant muntador 0,480 /R x 17,53000 = 8,41440

Subtotal: 17,75520 17,75520

Materials

BFW15A00 u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat
de 2 1/2 ´´ de diàmetre, amb extrems ranurats i
acabat pintat, amb part proporcional d'elements de
muntatge

0,250      x 52,79000 = 13,19750

BF15LA50 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 2 1/2 ´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 76.1 mm i
DN= 65 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3.6 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 2 ´´,
acabat pintat

1,000      x 17,16000 = 17,16000

B0A76D31 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs
de diàmetre 2 1/2 ´´, inclosa vareta de suspensió i tac
per fixació

0,220      x 2,36000 = 0,51920

Subtotal: 30,87670 30,87670

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26633

COST DIRECTE 48,89823
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,89823
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EF5263B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 7,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 19,46000 = 2,33520

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 17,53000 = 2,10360

Subtotal: 4,43880 4,43880

Materials

BFW526B0 u Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 1,07000 = 0,32100

B0A75X00 u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,500      x 0,27000 = 0,13500

BFY5A600 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 15 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BF526300 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 2,76000 = 2,81520

Subtotal: 3,44120 3,44120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06658

COST DIRECTE 7,94658
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,94658

EF5283B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 9,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 19,46000 = 2,72440

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 17,53000 = 2,45420

Subtotal: 5,17860 5,17860

Materials

BFY5A800 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,19000 = 0,19000

BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 1,31000 = 0,39300

BF528300 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 3,30000 = 3,36600

B0A75700 u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,500      x 0,29000 = 0,14500

Subtotal: 4,09400 4,09400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07768

COST DIRECTE 9,35028
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,35028

EF5293B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 10,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 17,53000 = 2,62950

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

Subtotal: 5,54850 5,54850

Materials

BF529300 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 4,10000 = 4,18200

BFW529B0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 1,65000 = 0,49500

BFY5A900 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,22000 = 0,22000

B0A75900 u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,500      x 0,33000 = 0,16500

Subtotal: 5,06200 5,06200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08323

COST DIRECTE 10,69373
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,69373

EF5A73B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

Rend.: 1,000 18,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,110 /R x 17,60000 = 1,93600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 19,46000 = 2,14060

Subtotal: 4,07660 4,07660

Materials

BFW5A7B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 1,62000 = 0,24300

BFY5CQ00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a

0,300      x 1,50000 = 0,45000
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soldar per capilaritat

BF5A7300 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 13,18000 = 13,44360

Subtotal: 14,13660 14,13660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06115

COST DIRECTE 18,27435
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,27435

EF5AC4B2 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´5/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1.25 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

Rend.: 1,000 46,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,160 /R x 17,60000 = 2,81600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 19,46000 = 3,11360

Subtotal: 5,92960 5,92960

Materials

BFY5CW00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1´´5/8 ´´ de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

0,300      x 3,35000 = 1,00500

BFW5ACB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1´´5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 8,66000 = 1,29900

BF5AC400 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´5/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1.25 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 37,57000 = 38,32140

Subtotal: 40,62540 40,62540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08894

COST DIRECTE 46,64394
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,64394

EF5H1L03 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 14,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 19,46000 = 2,14060

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 17,53000 = 1,92830

Subtotal: 4,06890 4,06890
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Materials

BF5H1L00 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament

1,000      x 10,42000 = 10,42000

Subtotal: 10,42000 10,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06103

COST DIRECTE 14,54993
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,54993

EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 4,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 19,46000 = 1,16760

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 17,53000 = 1,05180

Subtotal: 2,21940 2,21940

Materials

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,050      x 0,37000 = 0,38850

BFC15B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 1,29000 = 1,31580

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 1,09000 = 0,32700

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 2,16130 2,16130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03329

COST DIRECTE 4,41399
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,41399

EFC16B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 6,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 17,53000 = 1,22710

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 19,46000 = 1,36220

Subtotal: 2,58930 2,58930

Materials
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B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,950      x 0,49000 = 0,46550

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,20000 = 0,20000

BFC16B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 2,10000 = 2,14200

BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 1,93000 = 0,57900

Subtotal: 3,38650 3,38650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03884

COST DIRECTE 6,01464
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,01464

EFC17B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 40x5.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 8,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 19,46000 = 1,45950

A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 17,53000 = 1,31475

Subtotal: 2,77425 2,77425

Materials

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,850      x 0,68000 = 0,57800

BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 4,20000 = 1,26000

BFC17B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 40x5.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 3,39000 = 3,45780

Subtotal: 5,58580 5,58580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04161

COST DIRECTE 8,40166
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,40166

EFC18B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 50x6.9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 11,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 17,53000 = 1,40240

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 19,46000 = 1,55680
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Subtotal: 2,95920 2,95920

Materials

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,700      x 0,92000 = 0,64400

BFC18B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 50x6.9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 5,35000 = 5,45700

BFWC1820 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 6,75000 = 2,02500

BFYC1820 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,37000 = 0,37000

Subtotal: 8,49600 8,49600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04439

COST DIRECTE 11,49959
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,49959

EFC19B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 63x8.6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 14,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,53000 = 1,75300

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 19,46000 = 1,94600

Subtotal: 3,69900 3,69900

Materials

BFWC1920 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 9,30000 = 2,79000

BFC19B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 63x8.6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 7,04000 = 7,18080

B0A72K00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de
diàmetre interior

0,660      x 0,46000 = 0,30360

BFYC1920 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 10,71440 10,71440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05549

COST DIRECTE 14,46889
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,46889
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EFC1CB22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 90x12.3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 29,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,53000 = 3,50600

Subtotal: 7,39800 7,39800

Materials

BFC1CB00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 90x12.3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 16,93000 = 17,26860

B0A72M00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de
diàmetre interior

0,660      x 1,42000 = 0,93720

BFYC1C20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,61000 = 0,61000

BFWC1C20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 11,50000 = 3,45000

Subtotal: 22,26580 22,26580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11097

COST DIRECTE 29,77477
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,77477

EFC1FB22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 125x17.1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 0,316 70,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 19,46000 = 16,01139

A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 17,53000 = 14,42342

Subtotal: 30,43481 30,43481

Materials

BFC1FB00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 125x17.1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 33,87000 = 34,54740

B0A72P00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm
de diàmetre interior

0,550      x 2,08000 = 1,14400

BFYC1F20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 125 mm de diàmetre,
soldat

1,000      x 0,78000 = 0,78000

BFWC1F20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 125
mm de diàmetre, per a soldar

0,200      x 14,51000 = 2,90200

Subtotal: 39,37340 39,37340
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45652

COST DIRECTE 70,26473
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,26473

EFM25830 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´1/2, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa
maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 110 °C, roscat

Rend.: 1,000 31,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,53000 = 5,25900

Subtotal: 11,09700 11,09700

Materials

BFM25830 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´1/2, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa
maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 110 °C

1,000      x 20,36000 = 20,36000

Subtotal: 20,36000 20,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16646

COST DIRECTE 31,62346
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,62346

EFQ32CCL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 8,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 19,46000 = 2,14060

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 17,53000 = 1,92830

Subtotal: 4,06890 4,06890

Materials

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,22000 = 0,22000

BFQ32CCA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 4,50000 = 4,59000
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Subtotal: 4,81000 4,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06103

COST DIRECTE 8,93993
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,93993

EFQ32CCM m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

Rend.: 1,000 10,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 17,53000 = 2,62950

Subtotal: 5,54850 5,54850

Materials

BFQ32CCA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 4,50000 = 4,59000

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,500      x 0,22000 = 0,33000

Subtotal: 4,92000 4,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08323

COST DIRECTE 10,55173
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,55173

EFQ32CDK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 8,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,095 /R x 17,53000 = 1,66535

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,095 /R x 19,46000 = 1,84870

Subtotal: 3,51405 3,51405

Materials

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,500      x 0,22000 = 0,11000



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 200

PARTIDES D'OBRA

BFQ32CDA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 4,87000 = 4,96740

Subtotal: 5,07740 5,07740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05271

COST DIRECTE 8,64416
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,64416

EFQ3387L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 5,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 19,46000 = 1,75140

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 17,53000 = 1,57770

Subtotal: 3,32910 3,32910

Materials

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,000      x 0,13000 = 0,13000

BFQ3387A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,22000 = 2,26440

Subtotal: 2,39440 2,39440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04994

COST DIRECTE 5,77344
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,77344

EFQ33A5K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 5,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 19,46000 = 1,45950

A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 17,53000 = 1,31475
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Subtotal: 2,77425 2,77425

Materials

BFQ33A5A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,63000 = 2,68260

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

0,500      x 0,16000 = 0,08000

Subtotal: 2,76260 2,76260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04161

COST DIRECTE 5,57846
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,57846

EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,53000 = 1,75300

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 19,46000 = 1,94600

Subtotal: 3,69900 3,69900

Materials

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,21000 = 3,27420

Subtotal: 3,43420 3,43420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05549

COST DIRECTE 7,18869
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,18869
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EFQ33C9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 7,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 17,53000 = 1,40240

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 19,46000 = 1,55680

Subtotal: 2,95920 2,95920

Materials

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,500      x 0,22000 = 0,11000

BFQ33C9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 4,05000 = 4,13100

Subtotal: 4,24100 4,24100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04439

COST DIRECTE 7,24459
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,24459

EFQ33C9M m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

Rend.: 1,000 9,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 19,46000 = 2,72440

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 17,53000 = 2,45420

Subtotal: 5,17860 5,17860

Materials

BFQ33C9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 4,05000 = 4,13100

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,500      x 0,22000 = 0,33000

Subtotal: 4,46100 4,46100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07768

COST DIRECTE 9,71728
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,71728

EFQ33CBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 7,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 19,46000 = 1,75140

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 17,53000 = 1,57770

Subtotal: 3,32910 3,32910

Materials

BFQ33CBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 4,40000 = 4,48800

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,500      x 0,22000 = 0,11000

Subtotal: 4,59800 4,59800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04994

COST DIRECTE 7,97704
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,97704

EFQ33CBM m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

Rend.: 1,000 10,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 17,53000 = 2,62950

Subtotal: 5,54850 5,54850

Materials

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,500      x 0,22000 = 0,33000

BFQ33CBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre

1,020      x 4,40000 = 4,48800
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-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

Subtotal: 4,81800 4,81800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08323

COST DIRECTE 10,44973
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,44973

EFQ33CCL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 9,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 17,53000 = 1,92830

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 19,46000 = 2,14060

Subtotal: 4,06890 4,06890

Materials

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,22000 = 0,22000

BFQ33CCA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 5,23000 = 5,33460

Subtotal: 5,55460 5,55460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06103

COST DIRECTE 9,68453
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,68453

EFQ33CCM m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

Rend.: 1,000 11,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 17,53000 = 2,62950

Subtotal: 5,54850 5,54850
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Materials

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,500      x 0,22000 = 0,33000

BFQ33CCA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 5,23000 = 5,33460

Subtotal: 5,66460 5,66460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08323

COST DIRECTE 11,29633
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,29633

EFQ33CEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 10,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 17,53000 = 2,10360

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 19,46000 = 2,33520

Subtotal: 4,43880 4,43880

Materials

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,22000 = 0,22000

BFQ33CEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 6,11000 = 6,23220

Subtotal: 6,45220 6,45220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06658

COST DIRECTE 10,95758
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,95758

EFQ33CGL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 12,20 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 19,46000 = 2,52980

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 17,53000 = 2,27890

Subtotal: 4,80870 4,80870

Materials

BFQ33CGA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 6,96000 = 7,09920

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 7,31920 7,31920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07213

COST DIRECTE 12,20003
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,20003

EFQ33CLL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 14,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 17,53000 = 2,45420

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 19,46000 = 2,72440

Subtotal: 5,17860 5,17860

Materials

BFQ33CLA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 8,84000 = 9,01680

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 9,23680 9,23680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07768

COST DIRECTE 14,49308
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,49308
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EFQ33E6K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 9,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 19,46000 = 1,45950

A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 17,53000 = 1,31475

Subtotal: 2,77425 2,77425

Materials

BFQ33E6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 6,04000 = 6,16080

BFYQ3090 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

0,500      x 0,27000 = 0,13500

Subtotal: 6,29580 6,29580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04161

COST DIRECTE 9,11166
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,11166

EFQ33E7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 9,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 17,53000 = 1,31475

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 19,46000 = 1,45950

Subtotal: 2,77425 2,77425

Materials

BFQ33E7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 6,35000 = 6,47700

BFYQ3090 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

0,500      x 0,27000 = 0,13500

Subtotal: 6,61200 6,61200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04161

COST DIRECTE 9,42786
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,42786

EFQ33ECK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 12,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 19,46000 = 1,75140

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 17,53000 = 1,57770

Subtotal: 3,32910 3,32910

Materials

BFYQ3090 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

0,500      x 0,27000 = 0,13500

BFQ33ECA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 8,39000 = 8,55780

Subtotal: 8,69280 8,69280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04994

COST DIRECTE 12,07184
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,07184

EFQ33ECL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 12,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 19,46000 = 2,14060

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 17,53000 = 1,92830

Subtotal: 4,06890 4,06890

Materials

BFYQ3090 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

1,000      x 0,27000 = 0,27000

BFQ33ECA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre

1,020      x 8,39000 = 8,55780



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 209

PARTIDES D'OBRA

-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

Subtotal: 8,82780 8,82780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06103

COST DIRECTE 12,95773
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,95773

EFQ33GEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 22,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 19,46000 = 2,33520

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 17,53000 = 2,10360

Subtotal: 4,43880 4,43880

Materials

BFYQ30A0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de
gruix

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BFQ33GEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 16,90000 = 17,23800

Subtotal: 17,58800 17,58800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06658

COST DIRECTE 22,09338
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,09338

EFQ36C5L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 8,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 19,46000 = 1,75140

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 17,53000 = 1,57770

Subtotal: 3,32910 3,32910
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Materials

BFQ36C5A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 4,83000 = 4,92660

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 5,14660 5,14660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04994

COST DIRECTE 8,52564
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,52564

EFQ36EQL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125
mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

Rend.: 1,000 43,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 17,53000 = 2,62950

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

Subtotal: 5,54850 5,54850

Materials

BFQ36EQA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125
mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

1,020      x 36,78000 = 37,51560

BFYQ3090 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 37,78560 37,78560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08323

COST DIRECTE 43,41733
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,41733
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EFR11411 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0.6 mm de
gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 11,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 17,53000 = 2,10360

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 19,46000 = 2,33520

Subtotal: 4,43880 4,43880

Materials

BFWR1141 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0.6
mm de gruix

0,150      x 5,98000 = 0,89700

BFR11410 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

1,020      x 5,67000 = 5,78340

BFYR1141 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

0,500      x 0,75000 = 0,37500

Subtotal: 7,05540 7,05540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06658

COST DIRECTE 11,56078
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,56078

EFR11511 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0.6 mm de
gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 12,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 17,53000 = 2,10360

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 19,46000 = 2,33520

Subtotal: 4,43880 4,43880

Materials

BFYR1151 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

0,500      x 0,79000 = 0,39500

BFR11510 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

1,020      x 6,65000 = 6,78300

BFWR1151 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0.6
mm de gruix

0,150      x 6,14000 = 0,92100

Subtotal: 8,09900 8,09900
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06658

COST DIRECTE 12,60438
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,60438

EFR11711 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0.6 mm de
gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 15,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 17,53000 = 2,27890

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 19,46000 = 2,52980

Subtotal: 4,80870 4,80870

Materials

BFWR1171 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0.6
mm de gruix

0,150      x 6,73000 = 1,00950

BFR11710 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

1,020      x 8,84000 = 9,01680

BFYR1171 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

0,500      x 0,90000 = 0,45000

Subtotal: 10,47630 10,47630

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07213

COST DIRECTE 15,35713
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,35713

EG144302 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a dues fileres de quinze mòduls i muntada
superficialment

Rend.: 0,058 76,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 17,51000 = 7,54741

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 19,46000 = 8,38793

Subtotal: 15,93534 15,93534

Materials

BG144302 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a dues fileres de quinze mòduls i per a
muntar superficialment

1,000      x 59,09000 = 59,09000

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 1,44000 = 1,44000

Subtotal: 60,53000 60,53000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23903

COST DIRECTE 76,70437
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,70437

EG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment

Rend.: 0,002 721,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 17,51000 = 218,87500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 19,46000 = 243,25000

Subtotal: 462,12500 462,12500

Materials

BG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i per a
muntar superficialment

1,000      x 250,96000 = 250,96000

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 1,44000 = 1,44000

Subtotal: 252,40000 252,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,93188

COST DIRECTE 721,45688
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 721,45688

EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció normal, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 9,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,51000 = 2,62650

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

Subtotal: 8,46450 8,46450

Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció normal i per a muntar
superficialment

1,000      x 0,83000 = 0,83000

Subtotal: 1,15000 1,15000
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COST DIRECTE 9,61450
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,61450

EG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 12,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,51000 = 2,62650

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

Subtotal: 8,46450 8,46450

Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 3,71000 = 3,71000

Subtotal: 4,03000 4,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12697

COST DIRECTE 12,62147
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,62147

EG161522 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 17,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,51000 = 2,62650

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 19,46000 = 9,73000

Subtotal: 12,35650 12,35650

Materials

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG161522 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 4,76000 = 4,76000

Subtotal: 5,08000 5,08000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18535

COST DIRECTE 17,62185
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,62185

EG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 21,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,51000 = 2,62650

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 19,46000 = 9,73000

Subtotal: 12,35650 12,35650

Materials

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 8,37000 = 8,37000

Subtotal: 8,69000 8,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18535

COST DIRECTE 21,23185
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,23185

EG1B0952 u Armari de polièster de 750x1000x300 mm, amb tapa
fixa, muntat superficialment

Rend.: 0,092 649,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 17,51000 = 66,61413

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 19,46000 = 74,03261

Subtotal: 140,64674 140,64674

Materials

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

1,000      x 4,96000 = 4,96000

BG1B0950 u Armari de polièster de 750x1000x300 mm, amb tapa
fixa

1,000      x 501,97000 = 501,97000

Subtotal: 506,93000 506,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,10970

COST DIRECTE 649,68644
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 649,68644
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EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,51000 = 0,87550

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 19,46000 = 0,77840

Subtotal: 1,65390 1,65390

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,71000 = 0,72420

Subtotal: 0,86420 0,86420

COST DIRECTE 2,51810
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51810

EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,51000 = 0,87550

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 19,46000 = 0,72002

Subtotal: 1,59552 1,59552

Materials

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,71000 = 0,72420

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 0,86420 0,86420
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02393

COST DIRECTE 2,48365
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,48365

EG21281J m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,51000 = 0,87550

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 19,46000 = 0,77840

Subtotal: 1,65390 1,65390

Materials

BG212810 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 1,04000 = 1,06080

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 1,20080 1,20080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02481

COST DIRECTE 2,87951
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,87951

EG225715 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 19,46000 = 0,31136

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,51000 = 0,35020

Subtotal: 0,66156 0,66156

Materials

BG225710 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,34000 = 0,34680

Subtotal: 0,34680 0,34680
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00992

COST DIRECTE 1,01828
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,01828

EG225815 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,51000 = 0,35020

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 19,46000 = 0,31136

Subtotal: 0,66156 0,66156

Materials

BG225810 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,45000 = 0,45900

Subtotal: 0,45900 0,45900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00992

COST DIRECTE 1,13048
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13048

EG225915 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,51000 = 0,35020

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 19,46000 = 0,31136

Subtotal: 0,66156 0,66156

Materials

BG225910 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,68000 = 0,69360

Subtotal: 0,69360 0,69360
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00992

COST DIRECTE 1,36508
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36508

EG2DBGK7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,000 77,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

A013H000 h Ajudant electricista 0,113 /R x 17,51000 = 1,97863

Subtotal: 6,84363 6,84363

Materials

BG2ZAAK0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat en calent, de 400 mm d'amplària

1,000      x 17,56000 = 17,56000

BGW2DBGK u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de
100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària

1,000      x 11,38000 = 11,38000

BGY2ABK1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 400 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 7,58000 = 7,58000

BG2DBGK0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm

1,000      x 34,46000 = 34,46000

Subtotal: 70,98000 70,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10265

COST DIRECTE 77,92628
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,92628

EG2DCGM7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària
500 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,000 45,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,113 /R x 17,51000 = 1,97863

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

Subtotal: 6,84363 6,84363

Materials

BG2DCGM0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 500 mm

1,000      x 15,81000 = 15,81000

BG2ZABM0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 500 mm d'amplària

1,000      x 9,99000 = 9,99000

BGW2DCG u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de

1,000      x 7,43000 = 7,43000
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100 mm d'alçària i 500 mm d'amplària

BGY2ACM1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 500 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 4,98000 = 4,98000

Subtotal: 38,21000 38,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10265

COST DIRECTE 45,15628
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,15628

EG2DZGM7P-48 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 150 mm i amplària
500 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 0,381 56,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 19,46000 = 12,76903

A013H000 h Ajudant electricista 0,113 /R x 17,51000 = 5,19325

Subtotal: 17,96228 17,96228

Materials

BG2ZABM0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 500 mm d'amplària

1,000      x 9,99000 = 9,99000

BGW2DCG u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de
100 mm d'alçària i 500 mm d'amplària

1,000      x 7,43000 = 7,43000

BGY2ACM1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 500 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 4,98000 = 4,98000

BG2DZGM0 m Safata xapa llisa acer galvanitzat
sendzimir,150mmx500mm

1,000      x 15,81000 = 15,81000

Subtotal: 38,21000 38,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26943

COST DIRECTE 56,44171
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,44171

EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 19,46000 = 0,29190

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,51000 = 0,26265

Subtotal: 0,55455 0,55455
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Materials

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 0,85000 = 0,86700

Subtotal: 0,86700 0,86700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00832

COST DIRECTE 1,42987
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42987

EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,51000 = 0,26265

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 19,46000 = 0,29190

Subtotal: 0,55455 0,55455

Materials

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,17000 = 1,19340

Subtotal: 1,19340 1,19340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00832

COST DIRECTE 1,75627
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,75627

EG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,51000 = 0,26265

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 19,46000 = 0,29190

Subtotal: 0,55455 0,55455

Materials

BG312340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,65000 = 1,68300
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Subtotal: 1,68300 1,68300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00832

COST DIRECTE 2,24587
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24587

EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 5,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,51000 = 0,70040

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 19,46000 = 0,77840

Subtotal: 1,47880 1,47880

Materials

BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 3,66000 = 3,73320

Subtotal: 3,73320 3,73320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02218

COST DIRECTE 5,23418
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,23418

EG312666 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 6,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 19,46000 = 0,62272

A013H000 h Ajudant electricista 0,032 /R x 17,51000 = 0,56032

Subtotal: 1,18304 1,18304

Materials

BG312660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 5,46000 = 5,56920

Subtotal: 5,56920 5,56920
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01775

COST DIRECTE 6,76999
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,76999

EG312676 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 9,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,51000 = 0,70040

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 19,46000 = 0,77840

Subtotal: 1,47880 1,47880

Materials

BG312670 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 8,24000 = 8,40480

Subtotal: 8,40480 8,40480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02218

COST DIRECTE 9,90578
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,90578

EG32Z124P-49 u Punt de llum de sostre o paret. S'inclou p.p. de línia
d'alimentació fins a caixa de derivació més propera,
amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), de secció 3
x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines i baixa emissió
fums; i canalització en tub rígid de PVC, segons
requisits del R.E.B.T. i accessoris pel muntatge i
connexionat.

Rend.: 0,729 10,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,51000 = 3,60288

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 19,46000 = 4,00412

Subtotal: 7,60700 7,60700

Materials

BG32B120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

5,000      x 0,21000 = 1,05000

BG225710 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

5,000      x 0,34000 = 1,70000
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Subtotal: 2,75000 2,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11411

COST DIRECTE 10,47111
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,47111

EG338304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de
tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,51000 = 0,26265

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 19,46000 = 0,29190

Subtotal: 0,55455 0,55455

Materials

BG338300 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de
tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums

1,020      x 1,86000 = 1,89720

Subtotal: 1,89720 1,89720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00832

COST DIRECTE 2,46007
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46007

EG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 0,465 43,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,46000 = 8,36989

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 7,53118

Subtotal: 15,90107 15,90107

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 26,64000 = 26,64000
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Subtotal: 27,06000 27,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23852

COST DIRECTE 43,19959
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,19959

EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 0,601 24,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,46000 = 6,47587

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 5,82696

Subtotal: 12,30283 12,30283

Materials

BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 12,00000 = 12,00000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 12,42000 12,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18454

COST DIRECTE 24,90737
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,90737

EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 0,599 25,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,46000 = 6,49750

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 5,84641

Subtotal: 12,34391 12,34391

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar

1,000      x 12,20000 = 12,20000
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en perfil DIN

Subtotal: 12,62000 12,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18516

COST DIRECTE 25,14907
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,14907

EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 0,468 42,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 7,48291

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,46000 = 8,31624

Subtotal: 15,79915 15,79915

Materials

BG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 26,23000 = 26,23000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 26,65000 26,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23699

COST DIRECTE 42,68614
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,68614

EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 0,465 43,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,46000 = 8,36989

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 7,53118

Subtotal: 15,90107 15,90107

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000
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BG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 26,70000 = 26,70000

Subtotal: 27,12000 27,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23852

COST DIRECTE 43,25959
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,25959

EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 0,341 78,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 10,26979

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 19,46000 = 13,12551

Subtotal: 23,39530 23,39530

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 54,05000 = 54,05000

Subtotal: 54,47000 54,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35093

COST DIRECTE 78,21623
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,21623

EG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 0,335 80,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 19,46000 = 13,36060

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 10,45373
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Subtotal: 23,81433 23,81433

Materials

BG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 55,65000 = 55,65000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 56,07000 56,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35721

COST DIRECTE 80,24154
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,24154

EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 0,331 81,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 19,46000 = 13,52205

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 10,58006

Subtotal: 24,10211 24,10211

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 56,93000 = 56,93000

Subtotal: 57,35000 57,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36153

COST DIRECTE 81,81364
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,81364
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EG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 83,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 19,46000 = 4,47580

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 3,50200

Subtotal: 7,97780 7,97780

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 74,59000 = 74,59000

Subtotal: 75,01000 75,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11967

COST DIRECTE 83,10747
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,10747

EG415DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 0,200 201,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 19,46000 = 32,10900

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 17,51000

Subtotal: 49,61900 49,61900

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG415DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 151,10000 = 151,10000

Subtotal: 151,52000 151,52000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74429

COST DIRECTE 201,88329
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,88329

EG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 0,191 213,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 18,33508

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 19,46000 = 33,62199

Subtotal: 51,95707 51,95707

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 160,28000 = 160,28000

Subtotal: 160,70000 160,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77936

COST DIRECTE 213,43643
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,43643

EG41G1QP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 0,097 533,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 19,46000 = 80,24742

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 36,10309

Subtotal: 116,35051 116,35051

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG41G1QP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès

1,000      x 414,63000 = 414,63000
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magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

Subtotal: 415,05000 415,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,74526

COST DIRECTE 533,14577
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 533,14577

EG41ZG01 u Guardamotor per a protecció davant sobrecàrregues i
curtcircuits amb comandament manual local, de
0,63-1A d'intensitat manual regulable, tripolar, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN. S'inclou part proporcional pel muntatge i
connexionat.

Rend.: 0,382 60,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,46000 = 10,18848

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 9,16754

Subtotal: 19,35602 19,35602

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG41ZG01 u Interruptor guardamotor, I=0,63-1A, 3P, col. perfil DIN. 1,000      x 40,64000 = 40,64000

Subtotal: 41,06000 41,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29034

COST DIRECTE 60,70636
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,70636

EG41ZG02 u Guardamotor per a protecció davant sobrecàrregues i
curtcircuits amb comandament manual local, de
2,5-4A d'intensitat manual regulable, tripolar, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN. S'inclou part proporcional pel muntatge i
connexionat.

Rend.: 0,262 105,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,46000 = 14,85496

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 13,36641

Subtotal: 28,22137 28,22137

Materials

BG41ZG02 u Interruptor guardamotor, I=2,5-4A,3P, col. perfil DIN. 1,000      x 76,83000 = 76,83000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000
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Subtotal: 77,25000 77,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42332

COST DIRECTE 105,89469
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,89469

EG41ZG03 u Guardamotor per a protecció davant sobrecàrregues i
curtcircuits amb comandament manual local, de
4-6,3A d'intensitat manual regulable, tripolar, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN. S'inclou part proporcional pel muntatge i
connexionat.

Rend.: 0,262 105,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,46000 = 14,85496

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 13,36641

Subtotal: 28,22137 28,22137

Materials

BG41ZG03 u Interruptor guardamotor, I=4-6,3A,3P, col. perfil DIN. 1,000      x 76,83000 = 76,83000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 77,25000 77,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42332

COST DIRECTE 105,89469
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,89469

EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 0,337 57,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 10,39169

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 19,46000 = 20,21068

Subtotal: 30,60237 30,60237

Materials

BG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 25,75000 = 25,75000
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BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 26,13000 26,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45904

COST DIRECTE 57,19141
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,19141

EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 0,241 211,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 19,46000 = 40,37344

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 14,53112

Subtotal: 54,90456 54,90456

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 155,82000 = 155,82000

Subtotal: 156,20000 156,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,82357

COST DIRECTE 211,92813
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,92813

EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 0,270 181,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 12,97037

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 19,46000 = 36,03704



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 234

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 49,00741 49,00741

Materials

BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 131,77000 = 131,77000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 132,15000 132,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73511

COST DIRECTE 181,89252
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,89252

EG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 0,223 234,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 19,46000 = 43,63229

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 15,70404

Subtotal: 59,33633 59,33633

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 173,75000 = 173,75000

Subtotal: 174,13000 174,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89004

COST DIRECTE 234,35637
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,35637
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EG47122E u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat
nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
unipolar (1P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Rend.: 0,681 15,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 19,46000 = 4,28634

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 5,14244

Subtotal: 9,42878 9,42878

Materials

BG47122A u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat
nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
unipolar (1P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul
d'amplària (18mm p/ mòdul)

1,000      x 5,22000 = 5,22000

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000      x 0,46000 = 0,46000

Subtotal: 5,68000 5,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14143

COST DIRECTE 15,25021
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,25021

EG47222F u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat
nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador
mecànic de senyalització de l' estat dels contactes,
amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària
(18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Rend.: 0,436 48,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,46000 = 8,92661

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 8,03211

Subtotal: 16,95872 16,95872

Materials

BG47222B u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat
nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador
mecànic de senyalització de l' estat dels contactes,
amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària
(18mm p/ mòdul)

1,000      x 30,93000 = 30,93000

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000      x 0,46000 = 0,46000
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Subtotal: 31,39000 31,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25438

COST DIRECTE 48,60310
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,60310

EG47424E u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Rend.: 1,000 41,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 19,46000 = 4,47580

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 3,50200

Subtotal: 7,97780 7,97780

Materials

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000      x 0,46000 = 0,46000

BG47424A u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

1,000      x 32,60000 = 32,60000

Subtotal: 33,06000 33,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11967

COST DIRECTE 41,15747
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,15747

EG47434E u Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Rend.: 0,483 43,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 19,46000 = 9,26667

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 7,25052

Subtotal: 16,51719 16,51719

Materials
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BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000      x 0,46000 = 0,46000

BG47434A u Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

1,000      x 26,16000 = 26,16000

Subtotal: 26,62000 26,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24776

COST DIRECTE 43,38495
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,38495

EG48A444 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

Rend.: 0,170 231,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 20,60000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 19,46000 = 34,34118

Subtotal: 54,94118 54,94118

Materials

BG48A444 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre
carril DIN

1,000      x 175,55000 = 175,55000

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 175,97000 175,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,82412

COST DIRECTE 231,73530
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,73530

EG48B44C u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar
(3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat

Rend.: 0,275 125,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 12,73455

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 19,46000 = 21,22909

Subtotal: 33,96364 33,96364

Materials
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BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG48B44C u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar
(3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar sobre carril DIN

1,000      x 90,18000 = 90,18000

Subtotal: 90,60000 90,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50945

COST DIRECTE 125,07309
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,07309

EG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores, instal·lat

Rend.: 0,266 103,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 13,16541

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,46000 = 14,63158

Subtotal: 27,79699 27,79699

Materials

BG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores

1,000      x 75,20000 = 75,20000

Subtotal: 75,20000 75,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41695

COST DIRECTE 103,41394
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,41394

EG4R4450 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

Rend.: 0,402 52,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,51000 = 2,17786

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,310 /R x 19,46000 = 15,00647

Subtotal: 17,18433 17,18433

Materials

BG4R4450 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1

1,000      x 34,73000 = 34,73000
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Subtotal: 34,73000 34,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25776

COST DIRECTE 52,17209
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,17209

EG4R4850 u Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

Rend.: 0,392 54,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,51000 = 2,23342

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,310 /R x 19,46000 = 15,38929

Subtotal: 17,62271 17,62271

Materials

BG4R4850 u Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1

1,000      x 36,50000 = 36,50000

Subtotal: 36,50000 36,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26434

COST DIRECTE 54,38705
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,38705

EG62DG9J u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

Rend.: 1,000 11,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 17,51000 = 3,20433

Subtotal: 6,12333 6,12333

Materials

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG62DG9J u Commutador per a muntar superficialment, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà,

1,000      x 4,53000 = 4,53000

Subtotal: 4,91000 4,91000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09185

COST DIRECTE 11,12518
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,12518

EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 9,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 17,51000 = 3,20433

Subtotal: 6,12333 6,12333

Materials

BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà

1,000      x 3,08000 = 3,08000

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,40000 = 0,40000

Subtotal: 3,48000 3,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09185

COST DIRECTE 9,69518
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,69518

EG731282 u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre,
per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i
1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i
envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras

Rend.: 1,000 75,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200

Subtotal: 3,89200 3,89200

Materials

BG731282 u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre,
per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i
1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i
envellidor, preu mitjà

1,000      x 71,60000 = 71,60000

Subtotal: 71,60000 71,60000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05838

COST DIRECTE 75,55038
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,55038

EG8CA1DD u Actuador per a equips DALI, amb accés a bus del
sistema per cable , muntat a carril DIN i connectat

Rend.: 1,000 377,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,53000 = 3,50600

Subtotal: 7,39800 7,39800

Materials

BG8CA1DD u Actuador per a equips DALI, amb accés a bus del
sistema per cable, per a carril DIN

1,000      x 369,64000 = 369,64000

Subtotal: 369,64000 369,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11097

COST DIRECTE 377,14897
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 377,14897

EG8CZ1DDP-50 u Driver per a equips DALI, amb accés a bus del
sistema per cable , muntat a carril DIN i connectat.

Rend.: 1,000 97,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,53000 = 3,50600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200

Subtotal: 7,39800 7,39800

Materials

BG8CZ1DD u Driver DALI, bus cable, carril DIN. 1,000      x 90,10000 = 90,10000

Subtotal: 90,10000 90,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11097

COST DIRECTE 97,60897
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,60897

EH61RH49P-51 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat superficial

Rend.: 1,000 93,13 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,51000 = 2,62650

Subtotal: 5,54550 5,54550

Materials

BH61RC4A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

1,000      x 87,50000 = 87,50000

Subtotal: 87,50000 87,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08318

COST DIRECTE 93,12868
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,12868

EH61RH99P-52 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat superficial

Rend.: 1,000 111,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,51000 = 2,62650

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

Subtotal: 5,54550 5,54550

Materials

BH61RC9A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

1,000      x 105,70000 = 105,70000

Subtotal: 105,70000 105,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08318

COST DIRECTE 111,32868
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,32868
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EH61RH9A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat encastat

Rend.: 1,000 120,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,51000 = 5,25300

Subtotal: 11,09100 11,09100

Materials

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

1,000      x 3,92000 = 3,92000

BH61RC9A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

1,000      x 105,70000 = 105,70000

Subtotal: 109,62000 109,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16637

COST DIRECTE 120,87737
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,87737

EH6E1320 u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58
W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de
Ni-Cd, amb telecomandament, grau de protecció IP20
i una autonomia de 1 a 1.5 h, col·locat

Rend.: 1,000 55,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,51000 = 5,25300

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

Subtotal: 11,09100 11,09100

Materials

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència
i senyalització

1,000      x 0,50000 = 0,50000

BH6E1320 u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58
W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de
Ni-Cd, amb telecomandament, grau de protecció IP20
i una autonomia de 1 a 1.5 h

1,000      x 44,15000 = 44,15000

Subtotal: 44,65000 44,65000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16637

COST DIRECTE 55,90737
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,90737

EH6EZ320P-53 u Kit d'emergència permanent per a làmpada LED
marca GEWISS serie SMART3 model GWS3198,
amb carregador-convertidor de bateria i bateria de
Ni-Cd, grau de protecció IP65 i una autonomia de 3h,
col·locat

Rend.: 1,150 174,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 19,46000 = 5,07652

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,51000 = 4,56783

Subtotal: 9,64435 9,64435

Materials

BH6EZ320 u Kit emerg.perm.p/làmp.led GEWISS
GWS3198,auton.3h,IP65.

1,000      x 163,86000 = 163,86000

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència
i senyalització

1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 164,36000 164,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14467

COST DIRECTE 174,14902
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,14902

EHB53751P-54 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 700 mm de
llargària, 17 W de potència, flux lluminós de 1800 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 61,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 3,50200

Subtotal: 7,39400 7,39400

Materials

BHB53751 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 700 mm de
llargària, 17 W de potència, flux lluminós de 1800 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

1,000      x 53,95000 = 53,95000

Subtotal: 53,95000 53,95000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11091

COST DIRECTE 61,45491
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,45491

EHB5ED51P-55 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de
llargària, 38 W de potència, flux lluminós de 4000 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 80,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,220 /R x 19,46000 = 4,28120

A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 17,51000 = 3,85220

Subtotal: 8,13340 8,13340

Materials

BHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de
llargària, 38 W de potència, flux lluminós de 4000 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

1,000      x 72,15000 = 72,15000

Subtotal: 72,15000 72,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12200

COST DIRECTE 80,40540
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,40540

EHB5QH53 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de
llargària, 57 W de potència, flux lluminós de 6000 lm,
amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 129,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 17,51000 = 4,37750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

Subtotal: 9,24250 9,24250

Materials

BHB5QH53 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de
llargària, 57 W de potència, flux lluminós de 6000 lm,
amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

1,000      x 120,25000 = 120,25000

Subtotal: 120,25000 120,25000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13864

COST DIRECTE 129,63114
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,63114

EHB5ZH53P-56 u Llumenera estanca amb leds marca GEWISS sèrie
Smart[3] Plus referència GWS3323AT840 o
equivalent, amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1600 mm de llargària, 50 W de
potència, flux lluminós de 7500 lm, amb equip elèctric
regulable DALI, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment

Rend.: 0,181 230,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 17,51000 = 24,18508

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 19,46000 = 26,87845

Subtotal: 51,06353 51,06353

Materials

BHB5ZH53 u Llum.estanca+leds GEWISS Smart[3] Plus
ref.GWS3322AT840

1,000      x 178,99000 = 178,99000

Subtotal: 178,99000 178,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76595

COST DIRECTE 230,81948
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,81948

EHQL11M0 u Projector per a exterior amb leds marca GEWISS
model GWP2174BS SMART[PRO]2.0 o equivalent,
amb una vida útil <= 40000 h, de forma rectangular,
amb distribució de la llum assimètrica intensiva, de
165 W de potència, flux lluminós de 18800 lm, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos
d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP68, col·locat

Rend.: 1,000 824,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 19,46000 = 9,39918

A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 17,51000 = 8,45733

Subtotal: 17,85651 17,85651

Materials

BHQL11M0 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la
llum simètrica extensiva, de 156 W de potència, flux
lluminós de 21200 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat,
difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66

1,000      x 320,00000 = 320,00000
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BHQLZ1M0 u Projector ext.leds GEWISS GWP2174NS
SMART[PRO]2.0, 165W, 18800lm.

1,000      x 486,00000 = 486,00000

Subtotal: 806,00000 806,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26785

COST DIRECTE 824,12436
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 824,12436

EHQL21R0 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum
simètrica extensiva, de 366 W de potència, flux
lluminós de 48000 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat,
difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66,
col·locat

Rend.: 1,000 898,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 19,46000 = 9,39918

A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 17,51000 = 8,45733

Subtotal: 17,85651 17,85651

Materials

BHQL21R0 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum
simètrica extensiva, de 366 W de potència, flux
lluminós de 48000 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat,
difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66

1,000      x 880,00000 = 880,00000

Subtotal: 880,00000 880,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26785

COST DIRECTE 898,12436
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 898,12436

EHQLZ1M0P-57 u Projector per a exterior amb leds marca GEWISS
model GWP2174NS SMART[PRO]2.0 o equivalent,
amb una vida útil <= 40000 h, de forma rectangular,
amb distribució de la llum assimètrica intensiva, de
165 W de potència, flux lluminós de 18800 lm, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos
d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP68, col·locat

Rend.: 0,761 509,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 17,51000 = 11,11344

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 19,46000 = 12,35109

Subtotal: 23,46453 23,46453

Materials
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BHQLZ1M0 u Projector ext.leds GEWISS GWP2174NS
SMART[PRO]2.0, 165W, 18800lm.

1,000      x 486,00000 = 486,00000

Subtotal: 486,00000 486,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35197

COST DIRECTE 509,81650
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 509,81650

EHQLZ1R0P-58 u Projector per a exterior amb leds marca GEWISS
sèrie SMART [PRO] 2.0 ref. GWP2274MS o
equivalent, amb una vida útil <= 40000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum circular 30º, de
330 W de potència, flux lluminós de 40000 lm, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos
d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP66, col·locat

Rend.: 0,411 886,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 17,51000 = 20,57745

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 19,46000 = 22,86905

Subtotal: 43,44650 43,44650

Materials

BHQZ21R0 u Projector ext.leds GEWISS SMART [PRO]
2.0,ref.GWP2274MS

1,000      x 842,40000 = 842,40000

Subtotal: 842,40000 842,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65170

COST DIRECTE 886,49820
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 886,49820

EHQLZ1R1P-59 u Projector per a exterior amb leds marca GEWISS
sèrie SMART [PRO] 2.0 ref. GWP2274AS o
equivalent amb una vida útil <= 40000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum simètrica
extensiva, de 330 W de potència, flux lluminós de
39200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP66, col·locat

Rend.: 0,411 886,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 19,46000 = 22,86905

A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 17,51000 = 20,57745

Subtotal: 43,44650 43,44650

Materials

BHQZ21R1 u Projector ext.leds GEWISS SMART [PRO] 2.0 ref.
GWP2274CS

1,000      x 842,40000 = 842,40000
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Subtotal: 842,40000 842,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65170

COST DIRECTE 886,49820
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 886,49820

EHV31400 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups
de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a
col.locar en carril DIN, muntat i connectat

Rend.: 1,000 401,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,46000 = 58,38000

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 17,53000 = 26,29500

Subtotal: 84,67500 84,67500

Materials

BHV31400 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups
de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a
col.locar en carril DIN

1,000      x 315,77000 = 315,77000

Subtotal: 315,77000 315,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27013

COST DIRECTE 401,71513
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 401,71513

EJ621236 u Descalcificador compacte amb comandament per
temps, amb pressió mínima de 2 bar, de cabal 2.2
m3/h, de diàmetre 1´´ i muntat sobre bancada

Rend.: 1,000 913,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 6,000 /R x 17,51000 = 105,06000

A012J000 h Oficial 1a lampista 6,000 /R x 19,46000 = 116,76000

Subtotal: 221,82000 221,82000

Materials

BJ621230 u Descalcificador compacte amb comandament per
temps, amb pressió mínima de 2 bar i màxima de 6
bar, de cabal 2.2 m3/h, de diàmetre 1´´

1,000      x 687,93000 = 687,93000

Subtotal: 687,93000 687,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,32730

COST DIRECTE 913,07730
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 913,07730
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EJ6212A6 u Descalcificador compacte amb comandament per
temps, amb pressió mínima de 2 bar, de cabal 2.2
m3/h, de diàmetre 1´´1/2 i muntat sobre bancada

Rend.: 1,000 1.501,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 6,000 /R x 19,46000 = 116,76000

A013J000 h Ajudant lampista 6,000 /R x 17,51000 = 105,06000

Subtotal: 221,82000 221,82000

Materials

BJ6212A0 u Descalcificador compacte amb comandament per
temps, amb pressió mínima de 2 bar i màxima de 6
bar, de cabal 2.2 m3/h, de diàmetre 1´´1/2

1,000      x 1.276,10000 = 1.276,10000

Subtotal: 1.276,10000 1.276,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,32730

COST DIRECTE 1.501,24730
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.501,24730

EJABS301P-60 u Subministrament i col·locació d'equip DRAIN BACK
compacte per a la protecció del camp solar (sup.
màxima de col·lectors de 100 m2 i fins a 40
col·lectors solars connectables), marca BAXI model
DB 100 o equivalent, format pels següents elements:

- Dipòsit acumulador inoxidable de 150 litres de
capacitat.
- Regulador de cabal.
- Bomba de circulació de primari.
- Circulador de secundari.
- Bescanviador de plaques.
- Centraleta solar Premium.
- Regulador de freqüencia.
- Mesurador d'energia.

S'inclou part proporcional de valvuleria, elements de
mesura, i part proporcional d'accessoris pel muntatge
i connexionat.

Rend.: 1,000 5.601,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 8,000 /R x 19,46000 = 155,68000

A013J000 h Ajudant lampista 8,000 /R x 17,51000 = 140,08000

Subtotal: 295,76000 295,76000

Materials

BJABS301 u Drain Back BAXI DB150 1,000      x 5.298,21000 = 5.298,21000

Subtotal: 5.298,21000 5.298,21000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,39400

COST DIRECTE 5.601,36400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.601,36400

EJACB370 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta sanitària
amb caldera, 78 kW de potència tèrmica, cabal
d'entrada de 2.76 m3/h a 80 °C amb un gradient
tèrmic de 25 °C, cabal d'ACS de 1.5 m3/h a 10 °C
amb un gradient tèrmic de 45 °C, plaques d'acer
inoxidable de designació 1.4401 (AISI 316) , amb junt
elastomèric desmontable i bastidor d'acer S235JR ,
amb connexions roscades d'1 1/4, col·locat sobre
bancada i connectat

Rend.: 1,000 457,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,525 /R x 17,51000 = 9,19275

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,525 /R x 19,46000 = 10,21650

Subtotal: 19,40925 19,40925

Materials

BJACB370 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta sanitària
amb caldera, 78 kW de potència tèrmica, cabal
d'entrada de 2.76 m3/h a 80 °C amb un gradient
tèrmic de 25 °C, cabal d'ACS de 1.5 m3/h a 10 °C
amb un gradient tèrmic de 45 °C, plaques d'acer
inoxidable de designació 1.4401 (AISI 316) , amb junt
elastomèric desmontable i bastidor d'acer S235JR
amb connexions roscades d'1 1/4 ´´, per a muntar
sobre bancada

1,000      x 437,35000 = 437,35000

Subtotal: 437,35000 437,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29114

COST DIRECTE 457,05039
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 457,05039

EJACB470 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta sanitària
amb caldera, 105 kW de potència tèrmica, cabal
d'entrada de 3.72 m3/h a 80 °C amb un gradient
tèrmic de 25 °C, cabal d'ACS de 2 m3/h a 10 °C amb
un gradient tèrmic de 45 °C, plaques d'acer
inoxidable de designació 1.4401 (AISI 316) , amb junt
elastomèric desmontable i bastidor d'acer S235JR ,
amb connexions roscades d'1 1/4, col·locat sobre
bancada i connectat

Rend.: 1,000 515,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,525 /R x 17,51000 = 9,19275

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,525 /R x 19,46000 = 10,21650
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Subtotal: 19,40925 19,40925

Materials

BJACB470 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta sanitària
amb caldera, 105 kW de potència tèrmica, cabal
d'entrada de 3.72 m3/h a 80 °C amb un gradient
tèrmic de 25 °C, cabal d'ACS de 2 m3/h a 10 °C amb
un gradient tèrmic de 45 °C, plaques d'acer
inoxidable de designació 1.4401 (AISI 316) , amb junt
elastomèric desmontable i bastidor d'acer S235JR
amb connexions roscades d'1 1/4 ´´, per a muntar
sobre bancada

1,000      x 495,94000 = 495,94000

Subtotal: 495,94000 495,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29114

COST DIRECTE 515,64039
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 515,64039

EJACB570 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta sanitària
amb caldera, 131 kW de potència tèrmica, cabal
d'entrada de 4.64 m3/h a 80 °C amb un gradient
tèrmic de 25 °C, cabal d'ACS de 2.5 m3/h a 10 °C
amb un gradient tèrmic de 45 °C, plaques d'acer
inoxidable de designació 1.4401 (AISI 316) , amb junt
elastomèric desmontable i bastidor d'acer S235JR ,
amb connexions roscades d'1 1/4, col·locat sobre
bancada i connectat

Rend.: 1,000 559,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,525 /R x 17,51000 = 9,19275

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,525 /R x 19,46000 = 10,21650

Subtotal: 19,40925 19,40925

Materials

BJACB570 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta sanitària
amb caldera, 131 kW de potència tèrmica, cabal
d'entrada de 4.64 m3/h a 80 °C amb un gradient
tèrmic de 25 °C, cabal d'ACS de 2.5 m3/h a 10 °C
amb un gradient tèrmic de 45 °C, plaques d'acer
inoxidable de designació 1.4401 (AISI 316) , amb junt
elastomèric desmontable i bastidor d'acer S235JR
amb connexions roscades d'1 1/4 ´´, per a muntar
sobre bancada

1,000      x 539,89000 = 539,89000

Subtotal: 539,89000 539,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29114

COST DIRECTE 559,59039
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 559,59039
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EJACB670 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta sanitària
amb caldera, 157 kW de potència tèrmica, cabal
d'entrada de 5.56 m3/h a 80 °C amb un gradient
tèrmic de 25 °C, cabal d'ACS de 3 m3/h a 10 °C amb
un gradient tèrmic de 45 °C, plaques d'acer
inoxidable de designació 1.4401 (AISI 316) , amb junt
elastomèric desmontable i bastidor d'acer S235JR ,
amb connexions roscades d'1 1/4, col·locat sobre
bancada i connectat

Rend.: 1,000 618,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,525 /R x 17,51000 = 9,19275

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,525 /R x 19,46000 = 10,21650

Subtotal: 19,40925 19,40925

Materials

BJACB670 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta sanitària
amb caldera, 157 kW de potència tèrmica, cabal
d'entrada de 5.56 m3/h a 80 °C amb un gradient
tèrmic de 25 °C, cabal d'ACS de 3 m3/h a 10 °C amb
un gradient tèrmic de 45 °C, plaques d'acer
inoxidable de designació 1.4401 (AISI 316) , amb junt
elastomèric desmontable i bastidor d'acer S235JR
amb connexions roscades d'1 1/4 ´´, per a muntar
sobre bancada

1,000      x 598,48000 = 598,48000

Subtotal: 598,48000 598,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29114

COST DIRECTE 618,18039
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 618,18039

EJACZ370P-61 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta marca
SEDICAL model UFP-52/16LH7-C1-PN10 o
equivalent, 60 kW de potència tèrmica, 16 plaques de
titani , amb junta EPDM i connexions roscades de
titani de 2´´, col·locat sobre bancada i connectat.

Rend.: 1,000 1.363,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,525 /R x 17,51000 = 9,19275

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,525 /R x 19,46000 = 10,21650

Subtotal: 19,40925 19,40925

Materials

BJACZ370 u Bescanv.plaques,pot=60kW,16 plaques de titani, junt
EPDM.,con.2´´

1,000      x 1.344,21000 = 1.344,21000

Subtotal: 1.344,21000 1.344,21000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29114

COST DIRECTE 1.363,91039
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.363,91039

EJACZ470P-62 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta marca
SEDICAL model UFP-52/21LH7-C1-PN10 o
equivalent, 130 kW de potència tèrmica, 21 plaques
de titani , amb junta EPDM i connexions roscades de
titani de 2´´, col·locat sobre bancada i connectat.

Rend.: 1,000 1.413,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,525 /R x 17,51000 = 9,19275

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,525 /R x 19,46000 = 10,21650

Subtotal: 19,40925 19,40925

Materials

BJACZ470 u Bescanv.plaques,pot=130kW,21 plaques de titani,
junt EPDM.,con.2´´.

1,000      x 1.393,86000 = 1.393,86000

Subtotal: 1.393,86000 1.393,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29114

COST DIRECTE 1.413,56039
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.413,56039

EJACZ570 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta marca
SEDICAL model UFP-52/25-C1-PN10 o equivalent,
160 kW de potència tèrmica, 25 plaques d'acer
inoxidable de designació 1.4401 (AISI 316) , amb junt
EPDM desmontable i bastidor d'acer S235JR , amb
connexions roscades de 2´´, col·locat sobre bancada i
connectat.

Rend.: 1,000 982,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,525 /R x 19,46000 = 10,21650

A013J000 h Ajudant lampista 0,525 /R x 17,51000 = 9,19275

Subtotal: 19,40925 19,40925

Materials

BJACZ570 u Bescanv.plaques,pot=160kW,25 plaques d'inox. AISI
316, junt EPDM.,con.2´´

1,000      x 962,35000 = 962,35000

Subtotal: 962,35000 962,35000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29114

COST DIRECTE 982,05039
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 982,05039

EJACZ670 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta marca
SEDICAL model UFP-52/16L-C1-PN10 o equivalent,
95 kW de potència tèrmica, 16 plaques de titani , amb
junta EPDM i connexions roscades de titani de 2´´,
col·locat sobre bancada i connectat.

Rend.: 1,000 882,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,525 /R x 17,51000 = 9,19275

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,525 /R x 19,46000 = 10,21650

Subtotal: 19,40925 19,40925

Materials

BJACZ670 u Bescanv.plaques,pot=95kW,16 plaques de titani, junt
EPDM.,con.2´´

1,000      x 863,00000 = 863,00000

Subtotal: 863,00000 863,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29114

COST DIRECTE 882,70039
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 882,70039

EJACZZ70 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta marca
SEDICAL model UFP-52/26L-C1-PN10 o equivalent,
165 kW de potència tèrmica, 26 plaques de titani ,
amb junta EPDM i connexions roscades de titani de
2´´, col·locat sobre bancada i connectat.

Rend.: 1,000 1.081,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,525 /R x 19,46000 = 10,21650

A013J000 h Ajudant lampista 0,525 /R x 17,51000 = 9,19275

Subtotal: 19,40925 19,40925

Materials

BJACZZ70 u Bescanv.plaques,pot=165kW,26 plaques de titani,
junt EPDM.,con.2´´

1,000      x 1.061,68000 = 1.061,68000

Subtotal: 1.061,68000 1.061,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29114

COST DIRECTE 1.081,38039
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.081,38039
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EM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment

Rend.: 1,000 31,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 19,46000 = 4,67040

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 17,53000 = 4,20720

Subtotal: 8,87760 8,87760

Materials

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,35000 = 0,35000

BM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície

1,000      x 22,03000 = 22,03000

Subtotal: 22,38000 22,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13316

COST DIRECTE 31,39076
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,39076

EM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 254,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 17,53000 = 4,20720

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 19,46000 = 4,67040

Subtotal: 8,87760 8,87760

Materials

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,35000 = 0,35000

BM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65 1,000      x 245,10000 = 245,10000

Subtotal: 245,45000 245,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13316

COST DIRECTE 254,46076
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 254,46076

EM11Z5COP-63 u Cable trenat per detectors, pulsadors i alarmes,
resistent al foc, de 2x1,5 mm2, trenat i apantallat,
flexible amb aïllament 250V, muntat a l'interior d'un
tub. Inclòs totes les ajudes de paleta necessàries,
accessoris i elements de conneció i fixació. Instal·lat i
connectat.

Rend.: 1,000 2,63 €

COST DIRECTE 2,63000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,6300

________________________________________________________________________________________________________________
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EM11Z960P-64 u Font d'alimentació, per retenedors magnètics de
portes RF, de 24V - 2A, muntat en caixa amb
carregador de bateries

Rend.: 1,000 230,13 €

COST DIRECTE 230,13000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,1300

________________________________________________________________________________________________________________

EM121406 u Central de detecció d'incendis convencional per a 4
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret

Rend.: 1,000 256,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 19,46000 = 27,24400

A013M000 h Ajudant muntador 1,400 /R x 17,53000 = 24,54200

Subtotal: 51,78600 51,78600

Materials

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,65000 = 0,65000

BM121400 u Central de detecció d'incendis convencional per a 4
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma

1,000      x 203,45000 = 203,45000

Subtotal: 204,10000 204,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77679

COST DIRECTE 256,66279
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,66279

EM12UG60 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a
6 sensors remots, instal·lada

Rend.: 1,000 360,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,46000 = 19,46000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 17,53000 = 8,76500

Subtotal: 28,22500 28,22500

Materials

BM12UG60 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a
6 sensors remots

1,000      x 331,89000 = 331,89000

Subtotal: 331,89000 331,89000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70563

COST DIRECTE 360,82063
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 360,82063

EM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

Rend.: 1,000 29,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 19,46000 = 4,67040

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 17,53000 = 4,20720

Subtotal: 8,87760 8,87760

Materials

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,58000 = 0,58000

BM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

1,000      x 20,10000 = 20,10000

Subtotal: 20,68000 20,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13316

COST DIRECTE 29,69076
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,69076

EM131212 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

Rend.: 1,000 29,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 17,53000 = 4,20720

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 19,46000 = 4,67040

Subtotal: 8,87760 8,87760

Materials

BM131212 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior

1,000      x 20,10000 = 20,10000

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,58000 = 0,58000

Subtotal: 20,68000 20,68000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13316

COST DIRECTE 29,69076
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,69076

EM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada
a l'interior

Rend.: 1,000 60,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 17,53000 = 4,20720

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 19,46000 = 4,67040

Subtotal: 8,87760 8,87760

Materials

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,58000 = 0,58000

BM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació interior

1,000      x 50,52000 = 50,52000

Subtotal: 51,10000 51,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13316

COST DIRECTE 60,11076
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,11076

EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 17,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 19,46000 = 4,67040

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 17,53000 = 4,20720

Subtotal: 8,87760 8,87760

Materials

BM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a
muntar superficialment

1,000      x 7,70000 = 7,70000

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 7,99000 7,99000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13316

COST DIRECTE 17,00076
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,00076

EM235BAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa
BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment,
inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit
material auxiliar de connexió i muntatge

Rend.: 1,000 270,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 17,53000 = 26,29500

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 19,46000 = 29,19000

Subtotal: 55,48500 55,48500

Materials

BM235BAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa
BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment

1,000      x 213,48000 = 213,48000

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

1,000      x 0,60000 = 0,60000

Subtotal: 214,08000 214,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,83228

COST DIRECTE 270,39728
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 270,39728

EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,000 80,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,53000 = 3,50600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200

Subtotal: 7,39800 7,39800

Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,31000 = 0,31000

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 72,82000 = 72,82000

Subtotal: 73,13000 73,13000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11097

COST DIRECTE 80,63897
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,63897

EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6
kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb
manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre,
instal·lat

Rend.: 1,000 83,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 19,46000 = 7,78400

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 17,53000 = 7,01200

Subtotal: 14,79600 14,79600

Materials

BM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6
Kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb
manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre

1,000      x 59,85000 = 59,85000

BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 68,85000 68,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22194

COST DIRECTE 83,86794
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,86794

EMD22130 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a
muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,
obertura màxima operativa 9 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN
50131-2-6, col·locat

Rend.: 1,000 31,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 19,46000 = 9,73000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 17,53000 = 8,76500

Subtotal: 18,49500 18,49500

Materials

BMD22130 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a
muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,
obertura màxima operativa 9 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN
50131-2-6

1,000      x 12,71000 = 12,71000
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Subtotal: 12,71000 12,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27743

COST DIRECTE 31,48243
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,48243

EMD2Z130P-65 u Interruptor de contacte cablejat, per a muntatge
encastat en perfileria, amb contacte NC, inclòs cable
de 3 fils de 2 m de llargària, col·locat

Rend.: 1,000 31,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 19,46000 = 9,73000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 17,53000 = 8,76500

Subtotal: 18,49500 18,49500

Materials

BMD2Z130 u Interruptor de contacte ,p/munt.encastat 1,000      x 12,71000 = 12,71000

Subtotal: 12,71000 12,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27743

COST DIRECTE 31,48243
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,48243

EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

Rend.: 1,000 8,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

Subtotal: 2,91900 2,91900

Materials

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

0,900      x 1,79000 = 1,61100

BMSB31P0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

1,000      x 4,05000 = 4,05000

Subtotal: 5,66100 5,66100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04379

COST DIRECTE 8,62379
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,62379

EMSB5HP1 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de
420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 14,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

Subtotal: 2,91900 2,91900

Materials

BMSB5HP0 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de
420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

1,000      x 8,91000 = 8,91000

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,200      x 1,79000 = 2,14800

Subtotal: 11,05800 11,05800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04379

COST DIRECTE 14,02079
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,02079

EMSBANP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

Rend.: 1,000 16,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200

Subtotal: 3,89200 3,89200

Materials

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,500      x 1,79000 = 2,68500

BMSBANP0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4

1,000      x 9,58000 = 9,58000

Subtotal: 12,26500 12,26500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05838

COST DIRECTE 16,21538
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,21538

EN314327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 16,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 19,46000 = 3,21090

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 17,53000 = 2,89245

Subtotal: 6,10335 6,10335

Materials

BN314320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 10 bar de PN i preu alt

1,000      x 9,94000 = 9,94000

Subtotal: 9,94000 9,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09155

COST DIRECTE 16,13490
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,13490

EN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 9,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 17,53000 = 2,89245

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 19,46000 = 3,21090

Subtotal: 6,10335 6,10335

Materials

BN314720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
25 bar de PN i preu alt

1,000      x 3,29000 = 3,29000

Subtotal: 3,29000 3,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09155

COST DIRECTE 9,48490
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,48490
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EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 10,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 19,46000 = 3,21090

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 17,53000 = 2,89245

Subtotal: 6,10335 6,10335

Materials

BN315720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt

1,000      x 4,56000 = 4,56000

Subtotal: 4,56000 4,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09155

COST DIRECTE 10,75490
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,75490

EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 15,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,53000 = 3,50600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200

Subtotal: 7,39800 7,39800

Materials

BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt

1,000      x 7,53000 = 7,53000

Subtotal: 7,53000 7,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11097

COST DIRECTE 15,03897
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,03897

EN317727P-66 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 24,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,53000 = 4,38250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500
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Subtotal: 9,24750 9,24750

Materials

BN317720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de PN i preu alt

1,000      x 14,62000 = 14,62000

Subtotal: 14,62000 14,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13871

COST DIRECTE 24,00621
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,00621

EN318327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 48,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,53000 = 4,38250

Subtotal: 9,24750 9,24750

Materials

BN318320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 10 bar de PN i preu alt

1,000      x 38,73000 = 38,73000

Subtotal: 38,73000 38,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13871

COST DIRECTE 48,11621
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,11621

EN318727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 26,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,53000 = 4,38250

Subtotal: 9,24750 9,24750

Materials

BN318720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 25 bar de PN i preu alt

1,000      x 16,87000 = 16,87000

Subtotal: 16,87000 16,87000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13871

COST DIRECTE 26,25621
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,25621

EN319727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 39,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,53000 = 5,25900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

Subtotal: 11,09700 11,09700

Materials

BN319720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de
25 bar de PN i preu alt

1,000      x 28,12000 = 28,12000

Subtotal: 28,12000 28,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16646

COST DIRECTE 39,38346
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,38346

EN31B727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 94,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,550 /R x 19,46000 = 10,70300

A013M000 h Ajudant muntador 0,550 /R x 17,53000 = 9,64150

Subtotal: 20,34450 20,34450

Materials

BN31B720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de
25 bar de PN i preu alt

1,000      x 74,10000 = 74,10000

Subtotal: 74,10000 74,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30517

COST DIRECTE 94,74967
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,74967
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EN710036 u Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model
BUN025F300 de Sauter, amb 3 racors per
l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16,
DN25, Kvs = 10m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm.
Característica seleccionable. Inclou racors ref
361951025.

Rend.: 1,000 174,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,46000 = 19,46000

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 17,53000 = 13,14750

Subtotal: 32,60750 32,60750

Materials

BN710036 u Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model
BUN025F300 de Sauter, amb 3 racors per
l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat  PN16,
DN25, Kvs=10m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm.
Característica seleccionable. Inclou racors ref
361951025.

1,000      x 142,15000 = 142,15000

Subtotal: 142,15000 142,15000

COST DIRECTE 174,75750
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,75750

EN710037 u Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model
BUN032F200 de Sauter, amb 3 racors per
l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16,
DN32, Kvs = 16 m3/h, Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm.
Caracteristica seleccionable. Inclou racors ref
361951032.

Rend.: 1,000 209,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 19,46000 = 14,59500

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 17,53000 = 13,14750

Subtotal: 27,74250 27,74250

Materials

BN710037 u Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model
BUN032F200 de Sauter, amb 3 racors per
l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat  PN16,
DN32, Kvs = 16 m3/h, Tª máx = 150º C.
Caracteristica seleccionable. Inclou racors ref
361951032.

1,000      x 181,50000 = 181,50000

Subtotal: 181,50000 181,50000
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COST DIRECTE 209,24250
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,24250

EN710038 u Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model
BUN040F300 de Sauter, amb 3 racors per
l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16,
DN40, Kvs = 22 m3/h, Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm.
Característica seleccionable. Inclou racors ref
361951040.

Rend.: 1,000 249,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 19,46000 = 14,59500

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 17,53000 = 13,14750

Subtotal: 27,74250 27,74250

Materials

BN710038 u Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model
BUN040F300 de Sauter, amb 3 racors per
l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat  PN16,
DN40, Kvs = 22 m3/h, Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm.
Característica seleccionable. Inclou racors ref
361951040.

1,000      x 221,28000 = 221,28000

Subtotal: 221,28000 221,28000

COST DIRECTE 249,02250
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,02250

EN711641 u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de
diàmetre nominal 1'' i kvs=5,7, de 16 bar de PN, cos
de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula,
instal·lada

Rend.: 1,000 85,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 19,46000 = 5,44880

A013M000 h Ajudant muntador 0,280 /R x 17,53000 = 4,90840

Subtotal: 10,35720 10,35720

Materials

BN711641 u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de
diàmetre nominal 1'' i kvs=5,7, de 16 bar de PN, cos
de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula

1,000      x 75,25000 = 75,25000

Subtotal: 75,25000 75,25000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15536

COST DIRECTE 85,76256
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,76256

EN712545 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

Rend.: 1,000 221,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,230 /R x 19,46000 = 4,47580

A013M000 h Ajudant muntador 0,230 /R x 17,53000 = 4,03190

Subtotal: 8,50770 8,50770

Materials

BN712545 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula

1,000      x 212,39000 = 212,39000

Subtotal: 212,39000 212,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12762

COST DIRECTE 221,02532
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,02532

EN713745 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

Rend.: 1,000 455,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 19,46000 = 6,81100

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 17,53000 = 6,13550

Subtotal: 12,94650 12,94650

Materials

BN713745 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula

1,000      x 442,21000 = 442,21000

Subtotal: 442,21000 442,21000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19420

COST DIRECTE 455,35070
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 455,35070

EN713843 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

Rend.: 1,000 542,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 19,46000 = 6,81100

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 17,53000 = 6,13550

Subtotal: 12,94650 12,94650

Materials

BN713843 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula

1,000      x 529,41000 = 529,41000

Subtotal: 529,41000 529,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19420

COST DIRECTE 542,55070
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 542,55070

EN713943 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

Rend.: 1,000 571,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,420 /R x 19,46000 = 8,17320

A013M000 h Ajudant muntador 0,420 /R x 17,53000 = 7,36260

Subtotal: 15,53580 15,53580

Materials

BN713943 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula

1,000      x 555,97000 = 555,97000

Subtotal: 555,97000 555,97000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23304

COST DIRECTE 571,73884
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 571,73884

EN718456 u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb
rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN,
de llautó, preu alt, muntada entre tubs

Rend.: 1,000 351,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 17,53000 = 6,13550

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 19,46000 = 6,81100

Subtotal: 12,94650 12,94650

Materials

BN718450 u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb
rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN,
de llautó, preu alt

1,000      x 338,16000 = 338,16000

Subtotal: 338,16000 338,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19420

COST DIRECTE 351,30070
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 351,30070

EN719049 u Sub. i col. vàlvula de seient de 3 vies amb brides,
model BQE080F300 de Sauter. Cos de fundició gris
PN16, DN80, Kvs = 100 m3/h, cursa 20 mm.
Característica isopercentual. Tª máx = 150º C.

Rend.: 1,000 673,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 19,46000 = 29,19000

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 17,53000 = 26,29500

Subtotal: 55,48500 55,48500

Materials

BN719049 u Vàlvula de seient de 3 vies amb brides, model
BQE080F300 de Sauter. Cos de fundició gris PN16,
DN80, Kvs = 100 m3/h, cursa 20 mm. Característica
isopercentual. Tª máx = 150º C.

1,000      x 618,03000 = 618,03000

EP00J080 u Brides DN25 PN16 3,000      x 0,00000 = 0,00000

EP00C1080 u Brides DN80 PN 16/10 segons EN 1092-2 3,000      x 0,00000 = 0,00000

EP00CM108 u Cargol ø19 24,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 618,03000 618,03000
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COST DIRECTE 673,51500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 673,51500

EN719059 u Vàlvula 3 vies de seient model B6R25F210 de
SAUTER. Connexió roscada 1´´, PN16. Kvs=6,3
m3/h. Cos bronze. Premsa junta tòrica. Tª màx.
130ºC.  Característica linial. Cursa 14 mm.

Rend.: 1,000 338,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,420 /R x 19,46000 = 8,17320

A013M000 h Ajudant muntador 0,420 /R x 17,53000 = 7,36260

Subtotal: 15,53580 15,53580

Materials

BN710059 u Vàlvula  3 vies de seient model B6R25F210  de
SAUTER. Connexió roscada 1´´,  PN16. Kvs=6,3
m3/h. Cos bronze. Premsa junta tòrica. Tª màx.
130ºC.  Característica linial. Cursa 14 mm.

1,000      x 323,00000 = 323,00000

Subtotal: 323,00000 323,00000

COST DIRECTE 338,53580
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 338,53580

EN8125A7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada superficialment

Rend.: 1,000 28,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,53000 = 4,38250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

Subtotal: 9,24750 9,24750

Materials

BN8125A0 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

1,000      x 18,98000 = 18,98000

Subtotal: 18,98000 18,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13871

COST DIRECTE 28,36621
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,36621
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EN8125B7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada superficialment

Rend.: 1,000 40,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,53000 = 5,25900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

Subtotal: 11,09700 11,09700

Materials

BN8125B0 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

1,000      x 28,85000 = 28,85000

Subtotal: 28,85000 28,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16646

COST DIRECTE 40,11346
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,11346

EN812677 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada superficialment

Rend.: 1,000 13,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 19,46000 = 4,28120

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 17,53000 = 3,85660

Subtotal: 8,13780 8,13780

Materials

BN812670 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

1,000      x 5,34000 = 5,34000

Subtotal: 5,34000 5,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12207

COST DIRECTE 13,59987
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,59987
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EN812687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada superficialment

Rend.: 1,000 16,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,53000 = 4,38250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

Subtotal: 9,24750 9,24750

Materials

BN812680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

1,000      x 7,20000 = 7,20000

Subtotal: 7,20000 7,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13871

COST DIRECTE 16,58621
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,58621

ENE15304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 11,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 19,46000 = 3,21090

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 17,53000 = 2,89245

Subtotal: 6,10335 6,10335

Materials

BNE15300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0.5 mm de diàmetre

1,000      x 5,41000 = 5,41000

Subtotal: 5,41000 5,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09155

COST DIRECTE 11,60490
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,60490

ENE16304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 15,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200
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A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,53000 = 3,50600

Subtotal: 7,39800 7,39800

Materials

BNE16300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0.5 mm de diàmetre

1,000      x 7,87000 = 7,87000

Subtotal: 7,87000 7,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11097

COST DIRECTE 15,37897
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,37897

ENE18304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 27,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,53000 = 4,38250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

Subtotal: 9,24750 9,24750

Materials

BNE18300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0.5 mm de diàmetre

1,000      x 18,32000 = 18,32000

Subtotal: 18,32000 18,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13871

COST DIRECTE 27,70621
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,70621

ENE19304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 39,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,53000 = 5,25900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

Subtotal: 11,09700 11,09700

Materials

BNE19300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0.5 mm de diàmetre

1,000      x 28,62000 = 28,62000
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Subtotal: 28,62000 28,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16646

COST DIRECTE 39,88346
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,88346

ENF11A40 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'ACS, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada, muntada

Rend.: 1,000 781,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,53000 = 4,38250

Subtotal: 9,24750 9,24750

Materials

BNF11A40 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'ACS, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada

1,000      x 772,47000 = 772,47000

Subtotal: 772,47000 772,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13871

COST DIRECTE 781,85621
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 781,85621

ENF11B15 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'ACS, amb cos d'ametall, connexions roscades de
M28x1,5 i amb adptador per a tub de 22 mm de
diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la
temperatura, muntada

Rend.: 1,000 66,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,53000 = 3,50600

Subtotal: 7,39800 7,39800

Materials

BNF11B15 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'ACS, amb cos d'ametall, connexions roscades de
M28x1,5 i amb adptador per a tub de 22 mm de
diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la
temperatura

1,000      x 59,12000 = 59,12000

Subtotal: 59,12000 59,12000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11097

COST DIRECTE 66,62897
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,62897

ENF51327 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb
connexió femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 3
bar, de temperatura màxima 120°C, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 9,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 17,53000 = 2,89245

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 19,46000 = 3,21090

Subtotal: 6,10335 6,10335

Materials

BNF51321 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb
connexió femella-femella, de diàmetre 1/2´´, tarada a
3 bar, 120°C de temperatura màxima

1,000      x 3,75000 = 3,75000

Subtotal: 3,75000 3,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09155

COST DIRECTE 9,94490
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,94490

ENF51627 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb
connexió femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 6
bar, de temperatura màxima 120°C, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 10,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 17,53000 = 2,89245

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 19,46000 = 3,21090

Subtotal: 6,10335 6,10335

Materials

BNF51621 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb
connexió femella-femella, de diàmetre 1/2´´, tarada a
6 bar, 120°C de temperatura màxima

1,000      x 3,95000 = 3,95000

Subtotal: 3,95000 3,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09155

COST DIRECTE 10,14490
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,14490
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ENFBU010 u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16
bar, de preu alt i muntada roscada

Rend.: 1,000 29,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,53000 = 4,38250

Subtotal: 9,24750 9,24750

Materials

BNFBU010 u Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de
PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a
vàlvula de buidat d'1 polzada

1,000      x 19,78000 = 19,78000

Subtotal: 19,78000 19,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13871

COST DIRECTE 29,16621
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,16621

ENFC1217 u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb
connexió mascle-femella de diàmetre 1/2´´, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 28,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 19,46000 = 3,21090

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 17,53000 = 2,89245

Subtotal: 6,10335 6,10335

Materials

BNFC1211 u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb
connexió mascle-femella, de diàmetre 1/2´´

1,000      x 22,26000 = 22,26000

Subtotal: 22,26000 22,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09155

COST DIRECTE 28,45490
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,45490

ENFC1227 u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb
connexió femella-femella de diàmetre 1/2´´, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 28,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 17,53000 = 2,89245

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 19,46000 = 3,21090

Subtotal: 6,10335 6,10335
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Materials

BNFC1221 u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb
connexió femella-femella, de diàmetre 1/2´´

1,000      x 22,26000 = 22,26000

Subtotal: 22,26000 22,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09155

COST DIRECTE 28,45490
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,45490

ENG6A264 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de
gas natural, del tipus NO (normalment oberta),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades
de 2'' i pressió màxima de 350 mbar, muntada

Rend.: 1,000 178,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 19,46000 = 6,81100

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 17,53000 = 6,13550

Subtotal: 12,94650 12,94650

Materials

BNG6A264 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de
gas natural, del tipus NO (normalment oberta),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades
de 2'' i pressió màxima de 350 mbar

1,000      x 165,56000 = 165,56000

Subtotal: 165,56000 165,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19420

COST DIRECTE 178,70070
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,70070

ENL11A33 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió
(diàmetre nominal 32 mm), de tipus simple, pressió
màxima 0.6 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 75 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0.22 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre tubs

Rend.: 1,000 436,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 17,53000 = 43,82500

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 19,46000 = 48,65000

Subtotal: 92,47500 92,47500

Materials

BNL11A33 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió
(diàmetre nominal 32 mm), de tipus simple, pressió
màxima 0.6 bar, cos de la bomba de fosa, motor

1,000      x 342,40000 = 342,40000
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monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 75 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0.22 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009

Subtotal: 342,40000 342,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,38713

COST DIRECTE 436,26213
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 436,26213

ENL11A43 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió
(diàmetre nominal 32 mm), de tipus simple, pressió
màxima 0.8 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 75 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0.24 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre tubs

Rend.: 1,000 451,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 19,46000 = 48,65000

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 17,53000 = 43,82500

Subtotal: 92,47500 92,47500

Materials

BNL11A43 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió
(diàmetre nominal 32 mm), de tipus simple, pressió
màxima 0.8 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 75 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0.24 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009

1,000      x 357,60000 = 357,60000

Subtotal: 357,60000 357,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,38713

COST DIRECTE 451,46213
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 451,46213

ENL1A136 u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions
d'ACS, amb connexions roscades d'1´´ (diàmetre
nominal 15 mm), pressió màxima 0.4 bar, cabal
màxim 2.8 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor
monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de
potència amb regulació de 3 velocitats, grau de
protecció IP44, muntada entre tubs

Rend.: 1,000 310,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 19,46000 = 38,92000
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A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 17,53000 = 35,06000

Subtotal: 73,98000 73,98000

Materials

BNL1A130 u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions
d'ACS, amb connexions roscades d'1´´ (diàmetre
nominal 15 mm), pressió màxima 0.4 bar, cabal
màxim 2.8 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor
monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de
potència amb regulació de 3 velocitats, grau de
protecció IP44

1,000      x 235,20000 = 235,20000

Subtotal: 235,20000 235,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,10970

COST DIRECTE 310,28970
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,28970

ENL1A276 u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions
d'ACS, amb connexions roscades d'1 1/2´´ (diàmetre
nominal 15 mm), pressió màxima 0.7 bar, cabal
màxim 4.2 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor
monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 140 W
de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de
protecció IP44, muntada entre tubs

Rend.: 1,000 364,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 19,46000 = 38,92000

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 17,53000 = 35,06000

Subtotal: 73,98000 73,98000

Materials

BNL1A270 u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions
d'ACS, amb connexions roscades d'1 1/2´´ (diàmetre
nominal 15 mm), pressió màxima 0.7 bar, cabal
màxim 4.2 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor
monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 140 W
de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de
protecció IP44

1,000      x 289,60000 = 289,60000

Subtotal: 289,60000 289,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,10970

COST DIRECTE 364,68970
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 364,68970
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ENL1A365 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
embridades de 32 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió
màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0.21 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de
funcionament nocturn, muntada entre brides

Rend.: 1,000 898,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 17,53000 = 43,82500

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 19,46000 = 48,65000

Subtotal: 92,47500 92,47500

Materials

BNL1A365 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
embridades de 32 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió
màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0.21 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de
funcionament nocturn

1,000      x 804,79000 = 804,79000

Subtotal: 804,79000 804,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,38713

COST DIRECTE 898,65213
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 898,65213

ENL1A465 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
embridades de 40 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió
màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0.21 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de
funcionament nocturn, muntada entre brides

Rend.: 1,000 978,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 19,46000 = 48,65000

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 17,53000 = 43,82500

Subtotal: 92,47500 92,47500

Materials

BNL1A465 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
embridades de 40 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió
màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex

1,000      x 884,80000 = 884,80000
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d'eficiència energètica IEE=<0.21 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de
funcionament nocturn

Subtotal: 884,80000 884,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,38713

COST DIRECTE 978,66213
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 978,66213

ENL1A4A1 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
embridades de 40 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió
màxima 1.8 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 800 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0.27 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre brides

Rend.: 1,000 1.939,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 17,53000 = 43,82500

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 19,46000 = 48,65000

Subtotal: 92,47500 92,47500

Materials

BNL1A4A1 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
embridades de 40 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió
màxima 1.8 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 800 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0.27 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009

1,000      x 1.845,60000 = 1.845,60000

Subtotal: 1.845,60000 1.845,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,38713

COST DIRECTE 1.939,46213
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.939,46213

ENL1A565 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
embridades de 50 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió
màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0.21 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de
funcionament nocturn, muntada entre brides

Rend.: 1,000 1.080,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 17,53000 = 52,59000

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,46000 = 58,38000

Subtotal: 110,97000 110,97000

Materials

BNL1A565 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
embridades de 50 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió
màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0.21 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de
funcionament nocturn

1,000      x 968,01000 = 968,01000

Subtotal: 968,01000 968,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66455

COST DIRECTE 1.080,64455
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.080,64455

ENL1A6B1 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
embridades de 65 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió
màxima 1.6 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 1500 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0.25 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre brides

Rend.: 1,000 2.997,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,46000 = 58,38000

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 17,53000 = 52,59000

Subtotal: 110,97000 110,97000

Materials

BNL1A691 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
embridades de 65 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió
màxima 1.6 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 1500 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0.25 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009

1,000      x 2.884,80000 = 2.884,80000

Subtotal: 2.884,80000 2.884,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66455

COST DIRECTE 2.997,43455
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.997,43455
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ENL1Z365P-67 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
embridades de 32 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió
màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0.21 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de
funcionament nocturn, muntada entre brides

Rend.: 1,000 1.405,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 19,46000 = 48,65000

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 17,53000 = 43,82500

Subtotal: 92,47500 92,47500

Materials

BNL1Z365 u Bomb.circ.hum. GRUNDFOS MAGNA1
32-80,rosc.,DN=32mm,simp.,P=8bar,230V,a/var.freq..

1,000      x 1.311,18000 = 1.311,18000

Subtotal: 1.311,18000 1.311,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,38713

COST DIRECTE 1.405,04213
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.405,04213

ENL1Z465P-68 u Bomba circuladora de rotor humit amb variador de
freqüència integrat, marca GRUNDFOS serie
MAGNA 1 model 40-100 F o equivalent, amb
connexions embridades de 40 mm de diàmetre
nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple,
pressió màxima 10 bar i cabal màxim 22 m3/h, cos de
la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants
permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 370 W
de potència nominal, índex d'eficiència energètica
IEE=<0.25 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009,
muntada entre brides.

Rend.: 1,000 1.898,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 19,46000 = 48,65000

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 17,53000 = 43,82500

Subtotal: 92,47500 92,47500

Materials

BNL1Z465 u Bomb.circ.hum. GRUNDFOS MAGNA1
40-100F,emb.,DN=40mm,simp.,P=10bar,230V,a/var.fr
eq.,

1,000      x 1.804,62000 = 1.804,62000

Subtotal: 1.804,62000 1.804,62000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,38713

COST DIRECTE 1.898,48213
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.898,48213

ENL1Z565P-69 u Bomba circuladora de rotor humit amb variador de
freqüència integrat, marca GRUNDFOS serie
MAGNA 1 model 50-80 F o equivalent, amb
connexions embridades de 50 mm de diàmetre
nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple,
pressió màxima 8 bar i cabal màxim 27 m3/h, cos de
la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants
permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 331 W
de potència nominal, índex d'eficiència energètica
IEE=<0.25 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009,
muntada entre brides.

Rend.: 1,000 2.452,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,46000 = 58,38000

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 17,53000 = 52,59000

Subtotal: 110,97000 110,97000

Materials

BNL1Z565 u Bomba.circ.hum. GRUNDFOS MAGNA1
50-80F.a/var.freq.

1,000      x 2.340,33000 = 2.340,33000

Subtotal: 2.340,33000 2.340,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66455

COST DIRECTE 2.452,96455
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.452,96455

ENL1Z6B1P-70 u Bomba circuladora de rotor humit amb variador de
freqüència integrat, marca GRUNDFOS serie
MAGNA 1 model 50-120 F o equivalent, amb
connexions embridades de 50 mm de diàmetre
nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple,
pressió màxima 12 bar i cabal màxim 33 m3/h, cos de
la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants
permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 533 W
de potència nominal, índex d'eficiència energètica
IEE=<0.25 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009,
muntada entre brides.

Rend.: 1,000 2.728,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,46000 = 58,38000

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 17,53000 = 52,59000

Subtotal: 110,97000 110,97000

Materials

BNL1Z691 u Bomba.circ.hum. GRUNDFOS MAGNA1 50-120F,
a/var.freq.

1,000      x 2.615,55000 = 2.615,55000
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Subtotal: 2.615,55000 2.615,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66455

COST DIRECTE 2.728,18455
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.728,18455

ENL1ZZ65P-71 u Bomba circuladora de rotor humit amb variador de
freqüència integrat, marca GRUNDFOS serie
MAGNA 1 model 40-80 F o equivalent, amb
connexions embridades de 40 mm de diàmetre
nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple,
pressió màxima 8 bar i cabal màxim 19 m3/h, cos de
la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants
permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 267 W
de potència nominal, índex d'eficiència energètica
IEE=<0.25 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009,
muntada entre brides.

Rend.: 1,000 2.139,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 17,53000 = 43,82500

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 19,46000 = 48,65000

Subtotal: 92,47500 92,47500

Materials

BNL1ZZ65 u Bomb.circ.hum. GRUNDFOS MAGNA1
50-80F,embr.,DN=50mm,simp.,P=8bar,230V,a/var.fre
q..

1,000      x 2.045,68000 = 2.045,68000

Subtotal: 2.045,68000 2.045,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,38713

COST DIRECTE 2.139,54213
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.139,54213

ENN21241 u Bomba submergible per aigües residuals amb
connexió roscada de 2´´ de diàmetre nominal, rotor
tipus monocanal amb un pas útil de sòlids de 40 a 50
mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una
potència de 0.5 a 0.75 kW a 2900 rpm, cos d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 776,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 17,53000 = 70,12000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 19,46000 = 77,84000

Subtotal: 147,96000 147,96000

Materials

BNN21251 u Bomba submergible per aigües residuals amb
connexió roscada de 2´´ de diàmetre nominal, rotor
tipus monocanal amb un pas útil de sòlids de 40 a 50

1,000      x 626,40000 = 626,40000
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mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una
potència de 0.5 a 0.75 kW a 2900 rpm, cos d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Subtotal: 626,40000 626,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,21940

COST DIRECTE 776,57940
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 776,57940

EQ11U010 m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de
fusta envernissada

Rend.: 1,000 83,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 17,53000 = 0,87650

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

Subtotal: 3,79550 3,79550

Materials

BQ11U010 m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de
fusta envernissada

1,000      x 79,35000 = 79,35000

Subtotal: 79,35000 79,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05693

COST DIRECTE 83,20243
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,20243

EQ11Z010P-72 m Subministrament i col·locació de banc de fusta de la
zona de platja de 50cm d'alçada, d'estructura
metàl·lica, seient i recobriment lateral de fusta
tractada amb pintura o vernís antihumitat. Inclou pulit
de la fusta abans de l'aplicació de la pintura i/o
tractament. Construït segons plànols de detall i amb
recobriment de llates de fusta horitontals amb una
separació mínima de 5cm. S'inclou part proporcional
de material i mà d'obra necessaris per deixar la
construcció totalment acabada.

Rend.: 1,000 83,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 17,53000 = 0,87650

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

Subtotal: 3,79550 3,79550

Materials

BQ11Z010 m banc de fusta, estr.metàl·lica,revestiment de fusta.
Tot inclòs.

1,000      x 79,35000 = 79,35000

Subtotal: 79,35000 79,35000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05693

COST DIRECTE 83,20243
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,20243

EQN2U001 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de
25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel
seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats
encastats en parament paredat amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 85,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 16,62000 = 24,93000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,500 /R x 18,83000 = 28,24500

Subtotal: 53,17500 53,17500

Materials

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

5,000      x 5,43000 = 27,15000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,045      x 83,97910 = 3,77906

Subtotal: 30,92906 30,92906

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 1,86113

COST DIRECTE 85,96519
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,96519

F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 19,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 19,50000 = 19,50000

Subtotal: 19,50000 19,50000
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COST DIRECTE 19,50000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,50000

K214U070 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb
serra amb disc de diamant i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 615,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,13000 = 17,13000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 18,83000 = 18,83000

Subtotal: 35,96000 35,96000

Maquinària

C200KD00 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat amb disc de diamant

1,000 /R x 560,00000 = 560,00000

Subtotal: 560,00000 560,00000

Materials

B0111000 m3 Aigua 3,000      x 1,63000 = 4,89000

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 7,08000 = 14,16000

Subtotal: 19,05000 19,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53940

COST DIRECTE 615,54940
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 615,54940

K2157TV1 m2 Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 18,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 18,83000 = 1,88300

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,62000 = 16,62000

Subtotal: 18,50300 18,50300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27755

COST DIRECTE 18,78055
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,78055
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K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,62000 = 4,98600

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 17,13000 = 5,13900

Subtotal: 10,12500 10,12500

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,26000 = 0,97800

Subtotal: 0,97800 0,97800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15188

COST DIRECTE 11,25488
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,25488

K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 16,62000 = 5,31840

Subtotal: 5,31840 5,31840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07978

COST DIRECTE 5,39818
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,39818

K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 16,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,62000 = 16,62000

Subtotal: 16,62000 16,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24930

COST DIRECTE 16,86930
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,86930
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K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 8,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 16,62000 = 8,31000

Subtotal: 8,31000 8,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12465

COST DIRECTE 8,43465
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,43465

K21E1C11 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i
radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 147,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,800 /R x 16,62000 = 79,77600

A013G000 h Ajudant calefactor 2,400 /R x 17,51000 = 42,02400

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,200 /R x 19,46000 = 23,35200

Subtotal: 145,15200 145,15200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,17728

COST DIRECTE 147,32928
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,32928

K21E5AM1 u Desmuntatge per a substitució de captador solar pla
de 2.6 m2 de superfície màxima, desconnexió de les
xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 27,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 19,46000 = 9,73000

A013G000 h Ajudant calefactor 1,000 /R x 17,51000 = 17,51000

Subtotal: 27,24000 27,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40860

COST DIRECTE 27,64860
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,64860
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K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat
superficialment, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 19,46000 = 1,94600

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,53000 = 1,75300

Subtotal: 3,69900 3,69900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05549

COST DIRECTE 3,75449
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,75449

K21ES302P-73 u Partida alçada per al desmuntatge dels diferents
elements de la instal·lació de producció solar existent
(canonades, aïllaments, valvuleria, equips de
bombeig, equips de regulació i control, etc.) segons
plànols de projecte i indicacions de la D.F. S'incolu
càrrega a camió, transport a abocador més proper i
taxes de gestió del residu.

Rend.: 1,000 750,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 20,000 /R x 17,51000 = 350,20000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 20,000 /R x 19,46000 = 389,20000

Subtotal: 739,40000 739,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,09100

COST DIRECTE 750,49100
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 750,49100

K21FU120 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució
de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de
fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,135 /R x 19,46000 = 2,62710

A0140000 h Manobre 0,135 /R x 16,62000 = 2,24370

Subtotal: 4,87080 4,87080
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,14612

COST DIRECTE 5,01692
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,01692

K21J2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació
de distribució d'aigua superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,53000 = 1,75300

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 19,46000 = 1,94600

Subtotal: 3,69900 3,69900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05549

COST DIRECTE 3,75449
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,75449

K21PAE03P-74 u Partida alçada a justificar en obra de revisió de l'estat
de la instal·lació elèctrica existent en el pavelló i
instal·lació de línies noves d'iguals característiques
per substituir les existents. S'inclouen totes les
actuacions necessàries per tal de deixar la instal·lació
completament acabada i funcionant.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K21PAE04 u Partida alçada a justificar en obra de revisió de l'estat
de la instal·lació elèctrica existent en el pavelló i
instal·lació de línies noves d'iguals característiques
per substituir les existents. S'inclouen totes les
actuacions necessàries per tal de deixar la instal·lació
completament acabada i funcionant.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 1.000,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 5,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,131 /R x 38,77000 = 5,07887

Subtotal: 5,07887 5,07887
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COST DIRECTE 5,07887
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07887

K2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 35,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 16,62000 = 12,46500

Subtotal: 12,46500 12,46500

Maquinària

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

1,000 /R x 22,61000 = 22,61000

Subtotal: 22,61000 22,61000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12465

COST DIRECTE 35,19965
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,19965

K2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat
0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -25,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat
0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,200      x -125,00000 = -25,00000

Subtotal: -25,00000 -25,00000

COST DIRECTE -25,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL -25,00000

K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 19,50 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 19,50000 = 19,50000

Subtotal: 19,50000 19,50000

COST DIRECTE 19,50000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,50000

K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 12,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 75,00000 = 12,75000

Subtotal: 12,75000 12,75000

COST DIRECTE 12,75000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75000

K2RA75A1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 32,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA75A1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 76,50000 = 32,89500

Subtotal: 32,89500 32,89500
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COST DIRECTE 32,89500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,89500

K55331E1 u Claraboia rectangular de forma parabòlica,
practicable, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit
d'obra de 120x90 cm amb sòcol prefabricat,
col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 182,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 16,62000 = 14,95800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,900 /R x 18,83000 = 16,94700

Subtotal: 31,90500 31,90500

Materials

B55331E1 u Claraboia rectangular de forma parabòlica,
practicable amb 1 làmina de metacrilat, per a un buit
d'obra de 120x90 cm amb sòcol prefabricat

1,000      x 148,24000 = 148,24000

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

6,000      x 0,22000 = 1,32000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0053      x 83,97910 = 0,44509

Subtotal: 150,00509 150,00509

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,79763

COST DIRECTE 182,70772
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,70772

K553Z1E1P-75 u Claraboia rectangular de forma plana, practicable, d'1
làmina de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit
d'obra de 120x70 cm amb sòcol prefabricat,
col·locada amb fixacions mecàniques. S'inclou
impermeabilització i p.p. d'accessoris pel muntatge.

Rend.: 1,000 234,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 16,62000 = 14,95800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,900 /R x 18,83000 = 16,94700

Subtotal: 31,90500 31,90500

Materials

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

6,000      x 0,22000 = 1,32000

B553Z1E1 u Claraboia plana practic.,1làm.ac.galv.,buit 120x70cm 1,000      x 200,05000 = 200,05000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0053      x 83,97910 = 0,44509
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Subtotal: 201,81509 201,81509

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,79763

COST DIRECTE 234,51772
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,51772

KAVZ0790 u Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de
fins a 12 kg de massa, per a un eix de 40 mm de
diàmetre, col·locat

Rend.: 1,000 164,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

Subtotal: 5,83800 5,83800

Materials

BAVZ0790 u Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de
fins a 12 kg de massa, per a un eix de 40 mm de
diàmetre

1,000      x 158,09000 = 158,09000

Subtotal: 158,09000 158,09000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14595

COST DIRECTE 164,07395
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,07395

KAVZZ790P-76 u Subministrament i muntatge de motor reductor per
accionament de coberta telescòpica de
característiques equivalents a l'existent. Totalment
instal·lat i amb tots els elements necessaris per
aconseguir un desplaçament de la coberta adequat
sense efectes de torsió. Inclou protecció plàstica/ o de
un altre material per a la protecció de la cadena.
Nomes accesible amb eines. S'inclou p.p.
d'accessoris i materials per al muntatge i connexionat.

Rend.: 0,381 24.810,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 255,000 /R x 19,46000 = 13.024,40945

Subtotal: 13.024,40945 13.024,40945

Materials

BAVZZ790 u Motor reductor per accionament coberta telescòpica.
Inclòs p.p. d'accessoris pel muntatge i connexionat.

1,000      x 11.460,0000 = 11.460,00000

Subtotal: 11.460,00000 11.460,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 325,61024

COST DIRECTE 24.810,01969
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24.810,01969

KAWS1210 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de
retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació,
amb placa ferromagnètica articulada, segons la
norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

Rend.: 1,000 34,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,53000 = 3,50600

Subtotal: 7,39800 7,39800

Materials

BAWS1210 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de
retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació,
amb placa ferromagnètica articulada, segons la
norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural

1,000      x 27,06000 = 27,06000

Subtotal: 27,06000 27,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11097

COST DIRECTE 34,56897
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,56897

KG134801 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze
mòduls i encastada

Rend.: 1,000 20,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,080 /R x 17,51000 = 1,40080

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 19,46000 = 1,94600

Subtotal: 3,34680 3,34680

Materials

BG134801 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls
i per a encastar

1,000      x 16,87000 = 16,87000

Subtotal: 16,87000 16,87000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05020

COST DIRECTE 20,26700
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,26700

KG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,51000 = 0,35020

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 19,46000 = 0,31136

Subtotal: 0,66156 0,66156

Materials

BG222910 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,38000 = 0,38760

Subtotal: 0,38760 0,38760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00992

COST DIRECTE 1,05908
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05908

KG322154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 2,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 19,46000 = 0,77840

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,51000 = 0,70040

Subtotal: 1,47880 1,47880

Materials

BG322150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,64000 = 0,65280

Subtotal: 0,65280 0,65280
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02218

COST DIRECTE 2,15378
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,15378

KG322174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 3,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 19,46000 = 0,97300

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,51000 = 0,87550

Subtotal: 1,84850 1,84850

Materials

BG322170 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 1,70000 = 1,73400

Subtotal: 1,73400 1,73400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02773

COST DIRECTE 3,61023
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61023

KG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 36,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 3,50200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200

Subtotal: 7,39400 7,39400

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 28,31000 = 28,31000

Subtotal: 28,73000 28,73000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11091

COST DIRECTE 36,23491
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,23491

KG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 19,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 3,50200

Subtotal: 7,39400 7,39400

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 12,42000 12,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11091

COST DIRECTE 19,92491
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,92491

KG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 20,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 3,50200

Subtotal: 7,39400 7,39400

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 12,20000 = 12,20000



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 304

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 12,62000 12,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11091

COST DIRECTE 20,12491
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,12491

KG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 20,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 3,50200

Subtotal: 7,39400 7,39400

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 12,53000 = 12,53000

Subtotal: 12,95000 12,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11091

COST DIRECTE 20,45491
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,45491

KG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 20,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 3,50200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200

Subtotal: 7,39400 7,39400

Materials

BG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 12,79000 = 12,79000
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BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 13,21000 13,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11091

COST DIRECTE 20,71491
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,71491

KG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 36,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 3,50200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 19,46000 = 6,81100

Subtotal: 10,31300 10,31300

Materials

BG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 25,35000 = 25,35000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 25,73000 25,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15470

COST DIRECTE 36,19770
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,19770

KQN2U001 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de
25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel
seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats
encastats en parament paredat amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 85,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 16,62000 = 24,93000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,500 /R x 18,83000 = 28,24500

Subtotal: 53,17500 53,17500
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Materials

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

5,000      x 5,43000 = 27,15000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,045      x 83,97910 = 3,77906

Subtotal: 30,92906 30,92906

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 1,86113

COST DIRECTE 85,96519
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,96519

KQN2U002 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm
de gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants
de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment
als perfils, amb acabat lacat

Rend.: 1,000 346,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 17,60000 = 5,28000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 19,13000 = 5,73900

Subtotal: 11,01900 11,01900

Materials

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

1,000      x 335,11000 = 335,11000

Subtotal: 335,11000 335,11000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,38567

COST DIRECTE 346,51467
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 346,51467
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KQN2Z002P-77 m Escala metàl·lica recta, de 1,00 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat en calent tipus
tubular, esglaons de planxa metàl·lica d'acer
galvanitzat amb relleu antilliscant, conformada amb
plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats
superiorment als perfils i barana metàl·lica de 1 metre
d'alçada, d'acer galvanitzat amb tub superior de 42
mm de diàmetre, plafó de planxa d'acer perforada, i
muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats
lateralment als perfils. S'inclou p.p. d'accessoris pel
muntatge i connexionat.

Rend.: 1,000 354,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,500 /R x 17,60000 = 8,80000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 19,13000 = 9,56500

Subtotal: 18,36500 18,36500

Materials

BQN2Z001 m Escala metàl·lica recta, de 1,00m. 1,000      x 335,11000 = 335,11000

Subtotal: 335,11000 335,11000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,64278

COST DIRECTE 354,11778
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 354,11778

KY011112 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

Rend.: 1,000 6,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 18,83000 = 2,25960

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,62000 = 4,15500

Subtotal: 6,41460 6,41460

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0404      x 0,12000 = 0,00485

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,63000 = 0,00326

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

3,030      x 0,12000 = 0,36360

Subtotal: 0,37171 0,37171

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09622

COST DIRECTE 6,88253
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,88253
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KY021112 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

Rend.: 1,000 8,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 18,83000 = 4,70750

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 16,62000 = 3,65640

Subtotal: 8,36390 8,36390

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0051      x 0,12000 = 0,00061

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,505      x 0,12000 = 0,06060

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,63000 = 0,00163

Subtotal: 0,06284 0,06284

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12546

COST DIRECTE 8,55220
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,55220

L21E5882P-78 u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior
emissora o climatitzador, de 140 kW com a màxim,
muntada superficialment o prèviament desencastada,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 105,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,750 /R x 19,46000 = 34,05500

A013G000 h Ajudant calefactor 1,750 /R x 17,51000 = 30,64250

Subtotal: 64,69750 64,69750

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,875 /R x 45,42000 = 39,74250

Subtotal: 39,74250 39,74250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,97046

COST DIRECTE 105,41046
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,41046
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L21E5B01 m2 Desmuntatge per a substitució de conducte
rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament
si és el cas, muntat sobre suports, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,150 /R x 17,51000 = 2,62650

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

Subtotal: 5,54550 5,54550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08318

COST DIRECTE 5,62868
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,62868

L21E5H01 u Desmuntatge per a substitució de difusor d'aire lineal
amb plènum de connexió i suport, de llargària <= 2 m,
suspès i connectat a la xarxa de distribució d'aire amb
conducte circular de material compost, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 17,51000 = 4,37750

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

Subtotal: 9,24250 9,24250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13864

COST DIRECTE 9,38114
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,38114

L21E5Q01 u Desmuntatge per a substitució de sensor per a
instal·lació de regulació, muntat superficialment o en
conducte, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200

Subtotal: 3,89200 3,89200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05838

COST DIRECTE 3,95038
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,95038
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L21E5R01 u Desmuntatge per a substitució de centraleta de
regulació i control muntada en quadre elèctric o
superficialment, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 75,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 19,46000 = 38,92000

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 17,51000 = 35,02000

Subtotal: 73,94000 73,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,10910

COST DIRECTE 75,04910
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,04910

L21GU002 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica
estesa sobre safates o canals, conductors de coure o
alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 0,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0333 /R x 19,46000 = 0,64802

Subtotal: 0,64802 0,64802

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00972

COST DIRECTE 0,65774
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,65774

L21GU004 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica
estesa sobre safates o canals, conductors de coure o
alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35
mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 0,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0455 /R x 19,46000 = 0,88543

Subtotal: 0,88543 0,88543

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01328

COST DIRECTE 0,89871
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89871
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L21GU027 u Desmuntatge per a substitució d'armari metàl·lic de
peu, de 800x600x2000 mm com a màxim (ample x
fondo x alt), amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 150,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 19,46000 = 77,84000

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 17,51000 = 70,04000

Subtotal: 147,88000 147,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,21820

COST DIRECTE 150,09820
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,09820

L21HUL25 u Desmuntatge per a substitució de llumenera
decorativa interior amb tubs fluorescents del tipus
línia continua, equipada amb dos tubs de 58 W com a
màxim, muntada suspesa a una alçària de 3 m com a
màxim, inclosa la retirada dels elements de suspensió
o carril, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,51000 = 5,25300

Subtotal: 11,09100 11,09100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16637

COST DIRECTE 11,25737
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,25737

L21HUP10 u Desmuntatge per a substitució de projector amb equip
elèctric integrat, muntat sobre lira de suport, a una
alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 18,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,51000 = 3,50200

Subtotal: 7,39400 7,39400

Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,200 /R x 53,97000 = 10,79400

Subtotal: 10,79400 10,79400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11091

COST DIRECTE 18,29891
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,29891

L21HUP20 u Desmuntatge per a substitució de projector amb equip
elèctric integrat, muntat sobre lira de suport, a una
alçària entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 36,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 19,46000 = 7,78400

A013H000 h Ajudant electricista 0,400 /R x 17,51000 = 7,00400

Subtotal: 14,78800 14,78800

Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,400 /R x 53,97000 = 21,58800

Subtotal: 21,58800 21,58800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22182

COST DIRECTE 36,59782
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,59782

P2140-4RRNP-79 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 11,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

Subtotal: 11,35000 11,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17025

COST DIRECTE 11,52025
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,52025

P214I-AKZKP-80 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 22,70000 = 7,26400

Subtotal: 7,26400 7,26400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10896

COST DIRECTE 7,37296
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,37296

P214Q-4RPHP-81 m2 Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 25,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 25,41900 25,41900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38129

COST DIRECTE 25,80029
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,80029

P214T-4RQIP-82 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 15,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 23,47000 = 7,04100

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 13,85100 13,85100

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,48000 = 1,04400

Subtotal: 1,04400 1,04400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20777

COST DIRECTE 15,10277
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,10277

P214X-HCP2P-83 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb
serra amb disc de diamant i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 632,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 27,19000 = 27,19000
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Subtotal: 50,66000 50,66000

Maquinària

C200-H7D4 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat amb disc de diamant

1,000 /R x 560,00000 = 560,00000

Subtotal: 560,00000 560,00000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 3,000      x 1,56000 = 4,68000

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 8,15000 = 16,30000

Subtotal: 20,98000 20,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,75990

COST DIRECTE 632,39990
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 632,39990

P21DD-HBK1P-84 u Desmuntatge per a substitució de llumenera
decorativa interior amb tubs fluorescents del tipus
línia continua, equipada amb dos tubs de 58 W com a
màxim, muntada suspesa a una alçària de 3 m com a
màxim, inclosa la retirada dels elements de suspensió
o carril, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 15,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,10000 = 7,23000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

Subtotal: 15,66000 15,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23490

COST DIRECTE 15,89490
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,89490

P21DD-HBK7P-85 u Desmuntatge per a substitució de projector amb equip
elèctric integrat, muntat sobre lira de suport, a una
alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 21,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,10000 = 4,82000

Subtotal: 10,44000 10,44000

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,200 /R x 56,08000 = 11,21600
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Subtotal: 11,21600 11,21600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15660

COST DIRECTE 21,81260
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,81260

P21DD-HBK8P-86 u Desmuntatge per a substitució de projector amb equip
elèctric integrat, muntat sobre lira de suport, a una
alçària entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 43,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,400 /R x 24,10000 = 9,64000

Subtotal: 20,88000 20,88000

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,400 /R x 56,08000 = 22,43200

Subtotal: 22,43200 22,43200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31320

COST DIRECTE 43,62520
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,62520

P21DE-HBJ5P-87 u Desmuntatge per a substitució d'armari metàl·lic de
peu, de 800x600x2000 mm com a màxim (ample x
fondo x alt), amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 211,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 4,000 /R x 24,10000 = 96,40000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 28,10000 = 112,40000

Subtotal: 208,80000 208,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,13200

COST DIRECTE 211,93200
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,93200
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P21G0-4RU7P-88 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i
radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 203,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,800 /R x 22,70000 = 108,96000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,200 /R x 28,10000 = 33,72000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,400 /R x 24,10000 = 57,84000

Subtotal: 200,52000 200,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,00780

COST DIRECTE 203,52780
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,52780

P21G8-CUN9P-89 u Desmuntatge per a substitució de captador solar pla
de 2,6 m2 de superfície màxima, desconnexió de les
xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 38,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,000 /R x 24,10000 = 24,10000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

Subtotal: 38,15000 38,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57225

COST DIRECTE 38,72225
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,72225

P21GE-CUME u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior
emissora o climatitzador, de 140 kW com a màxim,
muntada superficialment o prèviament desencastada,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 133,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,750 /R x 24,10000 = 42,17500

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,750 /R x 28,10000 = 49,17500

Subtotal: 91,35000 91,35000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,875 /R x 46,56000 = 40,74000

Subtotal: 40,74000 40,74000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,37025

COST DIRECTE 133,46025
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,46025

P2R5-DT2FP-90 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 5,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,131 /R x 40,29000 = 5,27799

Subtotal: 5,27799 5,27799

COST DIRECTE 5,27799
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,27799

P2RA-EU6CP-91 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 23,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

1,000      x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

COST DIRECTE 23,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,00000

P2RA-EU7FP-92 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 23,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus

1,000      x 23,00000 = 23,00000
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barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

Subtotal: 23,00000 23,00000

COST DIRECTE 23,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,00000

P4FC-546EP-93 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb el mateix morter de la paret

Rend.: 1,000 21,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,280 /R x 27,19000 = 7,61320

A0D-0007 h Manobre 0,280 /R x 22,70000 = 6,35600

Subtotal: 13,96920 13,96920

Materials

B4F0-0L2M u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir

1,000      x 7,05000 = 7,05000

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 45,56000 = 0,46016

Subtotal: 7,51016 7,51016

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34923

COST DIRECTE 21,82859
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,82859

P6126-H8S0P-94 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,7 cm, de maó
calat esmaltat color, HD, categoria I,R-20, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 238x117x50 mm, de dues
cares vistes, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment CEM II

Rend.: 1,000 88,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,740 /R x 22,70000 = 16,79800

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,477 /R x 27,19000 = 40,15963

Subtotal: 56,95763 56,95763

Materials

B0F1A-H4L u Maó calat esmaltat color, de 238x117x50 mm, cares
vistes, categoria I, HD,R-20, segons la norma
UNE-EN 771-1

71,020      x 0,36000 = 25,56720

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0277      x 180,04734 = 4,98731
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Subtotal: 30,55451 30,55451

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,42394

COST DIRECTE 88,93608
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,93608

P7D0-5RK5P-95 m2 Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de
ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de
densitat, projectat sobre elements superficials

Rend.: 1,000 21,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,130 /R x 27,19000 = 3,53470

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,070 /R x 24,14000 = 1,68980

Subtotal: 5,22450 5,22450

Maquinària

C201-002N h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,130 /R x 4,50000 = 0,58500

Subtotal: 0,58500 0,58500

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,037      x 1,56000 = 0,05772

B7D6-0IQK kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc,
en sacs

30,600      x 0,50000 = 15,30000

Subtotal: 15,35772 15,35772

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13061

COST DIRECTE 21,29783
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,29783

P812-6FBUP-96 m2 Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament
vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 16,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,170 /R x 22,70000 = 3,85900

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,340 /R x 27,19000 = 9,24460

Subtotal: 13,10360 13,10360

Maquinària

C201-002N h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,340 /R x 4,50000 = 1,53000

Subtotal: 1,53000 1,53000

Materials
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B811-1ZZ2 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0221      x 51,08000 = 1,12887

B011-05ME m3 Aigua 0,0071      x 1,56000 = 0,01108

Subtotal: 1,13995 1,13995

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32759

COST DIRECTE 16,10114
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,10114

P83EJ-9TUPP-97 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat
format per estructura d'autoportant lliure normal N
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplària i 2plaques tipus resistent al foc (F) de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament

Rend.: 1,000 75,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,165 /R x 24,14000 = 3,98310

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,495 /R x 27,19000 = 13,45905

Subtotal: 17,44215 17,44215

Materials

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,705      x 0,59000 = 0,41595

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

14,420      x 1,11000 = 16,00620

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

1,030      x 1,08000 = 1,11240

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,600      x 0,04000 = 0,06400

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,600      x 1,31000 = 2,09600

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15
mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

2,400      x 9,57000 = 22,96800

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 1,440      x 9,87000 = 14,21280

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,120      x 3,05000 = 0,36600

Subtotal: 58,26135 58,26135

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26163

COST DIRECTE 75,96513
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,96513
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P846-9JOGP-98 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades
directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 29,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,330 /R x 24,14000 = 7,96620

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,330 /R x 27,19000 = 8,97270

Subtotal: 16,93890 16,93890

Materials

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

3,400      x 1,30000 = 4,42000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 5,63000 = 5,79890

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,87000 = 1,77660

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,31000 = 0,61898

Subtotal: 12,69008 12,69008

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25408

COST DIRECTE 29,88306
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,88306

P89C-3914P-99 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 24,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,070 /R x 24,14000 = 1,68980

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 27,19000 = 19,03300

Subtotal: 20,72280 20,72280

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 15,59000 = 3,18036

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,0255      x 13,90000 = 0,35445

Subtotal: 3,53481 3,53481

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31084

COST DIRECTE 24,56845
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,56845
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P89C-393VP-100 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Rend.: 1,000 30,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,790 /R x 27,19000 = 21,48010

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,079 /R x 24,14000 = 1,90706

Subtotal: 23,38716 23,38716

Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,255      x 13,90000 = 3,54450

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 15,59000 = 3,18036

Subtotal: 6,72486 6,72486

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35081

COST DIRECTE 30,46283
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,46283

P89I-4V8QP-101 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 27,19000 = 3,39875

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

Subtotal: 3,76085 3,76085

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,41000 = 1,35650

Subtotal: 2,02664 2,02664

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05641

COST DIRECTE 5,84390
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,84390

P89R-4W4WP-102 m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2'' de
diàmetre, com a màxim

Rend.: 1,000 4,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 27,19000 = 3,39875

Subtotal: 3,76085 3,76085
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Materials

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 0,0306      x 10,66000 = 0,32620

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,0408      x 13,90000 = 0,56712

Subtotal: 0,89332 0,89332

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05641

COST DIRECTE 4,71058
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,71058

P9S0-5Z7UP-103 m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm,
col·locat

Rend.: 1,000 72,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 27,62000 = 16,57200

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,300 /R x 24,23000 = 7,26900

Subtotal: 23,84100 23,84100

Materials

B0B3-1K77 m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm

1,030      x 46,44000 = 47,83320

Subtotal: 47,83320 47,83320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35762

COST DIRECTE 72,03182
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,03182

PAB0-616WP-104 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastimentIndeterminat, pany de cop,
acabat esmaltat, col·locada

Rend.: 1,000 213,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 27,62000 = 6,90500

Subtotal: 6,90500 6,90500

Materials

BAS0-0ZFB u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 27,80000 = 27,80000

BAB0-16WK u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastimentIndeterminat, pany de cop,
acabat esmaltat

1,000      x 178,54000 = 178,54000

Subtotal: 206,34000 206,34000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17263

COST DIRECTE 213,41763
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,41763

PAQA-BG54 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum
de pas de 100x 200 cm, de cares llises, acabat
superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i
folrat del bastiment de base amb fusta del mateix
tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

Rend.: 1,000 188,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,075 /R x 24,33000 = 1,82475

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 27,68000 = 41,52000

Subtotal: 43,34475 43,34475

Materials

BAQ7-2Q29 u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 100x 200 cm, de cares llises amb acabat lacat

1,000      x 54,37000 = 54,37000

BAZ2-2QCF u Galze per a porta corredissa encastada per a una
llum de pas de 100x 200cm, de DM lacat, per a 1 fulla

1,000      x 74,43000 = 74,43000

BAS0-0ZFR u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla
corredissa, de preu alt

1,000      x 14,91000 = 14,91000

Subtotal: 143,71000 143,71000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,08362

COST DIRECTE 188,13837
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,13837

PAS2-5QMIP-105 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 80x205 cm, preu alt, col·locada

Rend.: 1,000 245,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 27,62000 = 6,90500

Subtotal: 6,90500 6,90500

Materials

BAS1-0I0Z u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent
per a una llum de 80x205 cm, preu alt

1,000      x 238,91000 = 238,91000

Subtotal: 238,91000 238,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17263

COST DIRECTE 245,98763
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,98763
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PAS3-5RIAP-106 m2 Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer
galvanitzat, EI2-C 60, per a un buit d'obra de 7 a 9
m2, col.locada

Rend.: 1,000 274,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 27,62000 = 13,81000

Subtotal: 13,81000 13,81000

Materials

BAS2-0HRG m2 Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer
galvanitzat, EI2-C 60, per a un buit d'obra de 7 a 9 m2

1,000      x 260,28000 = 260,28000

Subtotal: 260,28000 260,28000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34525

COST DIRECTE 274,43525
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,43525

PAW8-78PJP-107 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de
retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació,
amb placa ferromagnètica articulada, segons la
norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

Rend.: 1,000 37,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

BAWB-1GJ8 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de
retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació,
amb placa ferromagnètica articulada, segons la
norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural

1,000      x 27,06000 = 27,06000

Subtotal: 27,06000 27,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15672

COST DIRECTE 37,66472
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,66472

PB12-DIVQP-108 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer
de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants
de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer
perforada de 2 mm de gruix i un coeficient de
perforació de 40 %, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

Rend.: 1,000 134,95 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 24,23000 = 4,84600

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 27,62000 = 11,04800

Subtotal: 15,89400 15,89400

Materials

BB10-0XNC m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer
de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants
de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer
perforada de 2 mm de gruix i un coeficient de
perforació de 40 %, de 100 a 120 cm d'alçària

1,000      x 117,25000 = 117,25000

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,330      x 1,06000 = 1,40980

Subtotal: 118,65980 118,65980

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39735

COST DIRECTE 134,95115
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,95115

PB70-HC6ZP-109 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació
d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 33,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200

Subtotal: 7,24200 7,24200

Materials

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 4,50000 = 9,00000

B147W-H5J u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació
d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb
cargols d'acer inoxidable

1,000      x 17,32000 = 17,32000

Subtotal: 26,32000 26,32000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,25347

COST DIRECTE 33,81547
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,81547

PB70-HC71P-110 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

Rend.: 1,000 2,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 28,10000 = 0,84300

Subtotal: 0,84300 0,84300

Materials

B147W-H5IZ m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,050      x 1,75000 = 1,83750

Subtotal: 1,83750 1,83750

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,02951

COST DIRECTE 2,71001
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,71001

PB70-HC73P-111 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 277,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

Subtotal: 14,05000 14,05000

Materials

B147W-H5J u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable,
un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

1,000      x 226,90000 = 226,90000

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 4,50000 = 36,00000

Subtotal: 262,90000 262,90000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,49175

COST DIRECTE 277,44175
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,44175

PB70-HC77P-112 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 71,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200

Subtotal: 7,24200 7,24200

Materials
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B147W-H5IY u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

1,000      x 55,47000 = 55,47000

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 4,50000 = 9,00000

Subtotal: 64,47000 64,47000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,25347

COST DIRECTE 71,96547
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,96547

PD1A-F11JP-113 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 18,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /R x 24,10000 = 4,33800

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 28,10000 = 10,11600

Subtotal: 14,45400 14,45400

Materials

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 0,02000 = 0,02000

BDW3-FFA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 1,26000 = 1,26000

BD1A-1NDU m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,250      x 1,84000 = 2,30000

Subtotal: 3,58000 3,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21681

COST DIRECTE 18,25081
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,25081

PDBG-61UVP-114 u Tapa de planxa d'acer i marc d'acer galvanitzat
S275JR de 60x60 cm, col·locada sobre bastiment
d'acer galvanitzat, ancorat amb morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 113,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,860 /R x 27,19000 = 23,38340

A0D-0007 h Manobre 0,860 /R x 22,70000 = 19,52200

Subtotal: 42,90540 42,90540

Materials

B44Z-0M1D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al

21,500      x 3,12000 = 67,08000
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taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0284      x 94,54810 = 2,68517

Subtotal: 69,76517 69,76517

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64358

COST DIRECTE 113,31415
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,31415

PE380-HAISP-115 u Aereoescalfador per a aigua calenta, de 32,6 kW de
potència calorífica per a una temperatura de l'aigua
de 80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura
d'entrada de l'aire, de 2800 m3/h de cabal d'aire, com
a màxim, col·locat amb suports murals i connectat

Rend.: 1,000 918,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 28,10000 = 168,60000

A01-FEPH h Ajudant muntador 6,000 /R x 24,14000 = 144,84000

Subtotal: 313,44000 313,44000

Materials

BE30-H61P u Aeroescalfador per a aigua calenta, de 32,6 kW de
potència calorífica per a una temperatura de l'aigua
de 80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura
d'entrada de l'aire, de 2800 m3/h de cabal d'aire, com
a màxim, amb suports murals

1,000      x 600,45000 = 600,45000

Subtotal: 600,45000 600,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,70160

COST DIRECTE 918,59160
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 918,59160

PE42-48UXP-116 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 175,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,750 /R x 24,10000 = 18,07500

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,750 /R x 28,10000 = 21,07500

Subtotal: 39,15000 39,15000

Materials

BE42-0O7W m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

1,020      x 129,26000 = 131,84520
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BEW1-0OX5 u Suport estàndard per a conducte circular de 500 mm
de diàmetre

0,330      x 11,53000 = 3,80490

Subtotal: 135,65010 135,65010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58725

COST DIRECTE 175,38735
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,38735

PE54-35EAP-117 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i
clips, muntat adossat amb suports

Rend.: 1,000 41,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 24,10000 = 12,05000

Subtotal: 26,10000 26,10000

Materials

BEW2-FG8A u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt

0,200      x 5,39000 = 1,07800

BE52-0OKG m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió marc cargolat i
clips

1,000      x 13,99000 = 13,99000

Subtotal: 15,06800 15,06800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39150

COST DIRECTE 41,55950
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,55950

PEA2-6191 u Conjunto de seis captadores solares planos de
plancha de cobre con vidrio templado, envolvente de
aluminio anodizado y aislamiento de lana mineral de
roca con una superficie activa de 2.25 a 2.55 m2, un
rendimiento máximo de 82 % y un coeficiente de
pérdidas <= 4 W/(m2·°C), colocado con soporte
vertical

Rend.: 1,000 5.711,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,500 /R x 28,10000 = 154,55000

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,500 /R x 24,14000 = 132,77000

Subtotal: 287,32000 287,32000

Materials

BEA2-16XO u Captador solar plano de plancha de cobre con vidrio
templado, orientación vertical, envolvente de aluminio
anodizado y aislamiento de lana mineral de roca, con
una superficie activa de 2.25 a 2.55 m2, un
rendimiento máximo de 82 % y un coeficiente de
pérdidas <=4 W/(m2·°C)

6,000      x 793,80000 = 4.762,80000
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BEA7-16YQ u Soporte para seis captadores solares planos con
cubierta de vidrio, con una superficie activa de 2.25 a
2.55 m2, vertical

1,000      x 654,55000 = 654,55000

Subtotal: 5.417,35000 5.417,35000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,18300

COST DIRECTE 5.711,85300
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.711,85300

PEA2-6193 u Conjunto de ocho captadores solares planos de
plancha de cobre con vidrio templado, envolvente de
aluminio anodizado y aislamiento de lana mineral de
roca con una superficie activa de 2.25 a 2.55 m2, un
rendimiento máximo de 82 % y un coeficiente de
pérdidas <= 4 W/(m2·°C), colocado con soporte
vertical

Rend.: 1,000 7.554,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 6,550 /R x 24,14000 = 158,11700

A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,550 /R x 28,10000 = 184,05500

Subtotal: 342,17200 342,17200

Materials

BEA7-16Z6 u Soporte para ocho captadores solares planos con
cubierta de vidrio, con una superficie activa de 2.25 a
2.55 m2, vertical

1,000      x 853,67000 = 853,67000

BEA2-16XO u Captador solar plano de plancha de cobre con vidrio
templado, orientación vertical, envolvente de aluminio
anodizado y aislamiento de lana mineral de roca, con
una superficie activa de 2.25 a 2.55 m2, un
rendimiento máximo de 82 % y un coeficiente de
pérdidas <=4 W/(m2·°C)

8,000      x 793,80000 = 6.350,40000

Subtotal: 7.204,07000 7.204,07000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,55430

COST DIRECTE 7.554,79630
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.554,79630

PEU6-6STSP-118 u Dipòsit d'expansió de 105 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió d'1'', col·locat roscat

Rend.: 1,000 221,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,250 /R x 24,10000 = 6,02500

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 13,05000 13,05000

Materials
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BEU6-1CIT u Dipòsit d'expansió de 105 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió d'1''

1,000      x 208,53000 = 208,53000

Subtotal: 208,53000 208,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19575

COST DIRECTE 221,77575
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,77575

PEU6-6STTP-119 u Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió d'1'', col·locat roscat

Rend.: 1,000 381,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 24,10000 = 12,05000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

Subtotal: 26,10000 26,10000

Materials

BEU6-1CIU u Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió d'1''

1,000      x 355,07000 = 355,07000

Subtotal: 355,07000 355,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39150

COST DIRECTE 381,56150
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 381,56150

PEU6-6STVP-120 u Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat

Rend.: 1,000 133,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,250 /R x 24,10000 = 6,02500

Subtotal: 13,05000 13,05000

Materials

BEU6-1CIW u Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió de 3/4''

1,000      x 120,60000 = 120,60000

Subtotal: 120,60000 120,60000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19575

COST DIRECTE 133,84575
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,84575

PEU7-6RU0P-121 u Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i
revestiment exterior d'alumini, de 300 l de capacitat,
de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2'', de
pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de
temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

Rend.: 1,000 1.133,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 4,500 /R x 24,10000 = 108,45000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 28,10000 = 126,45000

Subtotal: 234,90000 234,90000

Materials

BEU7-1CHB u Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i
revestiment exterior d'alumini, de 300 l de capacitat,
de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2'', de
pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de
temperatura màxima

1,000      x 895,07000 = 895,07000

Subtotal: 895,07000 895,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,52350

COST DIRECTE 1.133,49350
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.133,49350

PEUA-H9BGP-122 u Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C,
termòmetre de control, pilot de senyal de bloqueig,
polsador de reconnexió i beina d´acer inoxidable,
instal·lat

Rend.: 1,000 127,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,800 /R x 24,10000 = 19,28000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 28,10000 = 22,48000

Subtotal: 41,76000 41,76000

Materials

BEUA-H5W u Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C,
termòmetre de control, pilot de senyal de bloqueig,
polsador de reconnexió i beina d'acer inoxidable

1,000      x 85,19000 = 85,19000

Subtotal: 85,19000 85,19000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62640

COST DIRECTE 127,57640
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,57640

PEUC-51ATP-123 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat

Rend.: 1,000 16,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,075 /R x 24,10000 = 1,80750

Subtotal: 10,23750 10,23750

Materials

BEUC-0OW u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8'' de diàmetre

1,000      x 6,44000 = 6,44000

Subtotal: 6,44000 6,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15356

COST DIRECTE 16,83106
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,83106

PEUE-6YPWP-124 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat
roscat

Rend.: 1,000 18,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 7,02500 7,02500

Materials

BEUE-1CJE u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2'' de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80 °C

1,000      x 11,45000 = 11,45000

Subtotal: 11,45000 11,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10538

COST DIRECTE 18,58038
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,58038
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PEUE-6YPYP-125 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8'' de
diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80°C, col·locat
roscat

Rend.: 1,000 19,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 7,02500 7,02500

Materials

BEUE-1CJ5 u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 3/8'' de
diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80 °C

1,000      x 11,98000 = 11,98000

Subtotal: 11,98000 11,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10538

COST DIRECTE 19,11038
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,11038

PEUE-6YPZP-126 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat
roscat

Rend.: 1,000 19,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 7,02500 7,02500

Materials

BEUE-1CJ6 u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2'' de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C

1,000      x 11,98000 = 11,98000

Subtotal: 11,98000 11,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10538

COST DIRECTE 19,11038
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,11038

PEVB-6PHFP-127 u Sonda d'humitat relativa en conducte, amb accessoris
de muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,000 319,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 28,10000 = 16,86000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,600 /R x 24,14000 = 14,48400

Subtotal: 31,34400 31,34400

Materials

BEVE-1KAQ u Sonda d'humitat relativa en conducte, amb accessoris
de muntatge

1,000      x 287,87000 = 287,87000



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 336

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 287,87000 287,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47016

COST DIRECTE 319,68416
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 319,68416

PEVB-6PHRP-128 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,000 56,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,600 /R x 24,14000 = 14,48400

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 28,10000 = 16,86000

Subtotal: 31,34400 31,34400

Materials

BEVE-1KB2 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de
muntatge

1,000      x 24,52000 = 24,52000

Subtotal: 24,52000 24,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47016

COST DIRECTE 56,33416
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,33416

PEVB-6PHSP-129 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,000 84,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 28,10000 = 16,86000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,600 /R x 24,14000 = 14,48400

Subtotal: 31,34400 31,34400

Materials

BEVE-1KB3 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de
muntatge

1,000      x 53,05000 = 53,05000

Subtotal: 53,05000 53,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47016

COST DIRECTE 84,86416
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,86416
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PEVB-6PHTP-130 u Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris
de muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,000 76,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 28,10000 = 16,86000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,600 /R x 24,14000 = 14,48400

Subtotal: 31,34400 31,34400

Materials

BEVE-1KB4 u Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris
de muntatge

1,000      x 44,92000 = 44,92000

Subtotal: 44,92000 44,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47016

COST DIRECTE 76,73416
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,73416

PEVB-6PHUP-131 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb
accessoris de muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,000 75,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 28,10000 = 16,86000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,600 /R x 24,14000 = 14,48400

Subtotal: 31,34400 31,34400

Materials

BEVE-1KB5 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb
accessoris de muntatge

1,000      x 44,00000 = 44,00000

Subtotal: 44,00000 44,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47016

COST DIRECTE 75,81416
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,81416

PEVB-H958P-132 u Presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat

Rend.: 1,000 214,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,10000 = 28,10000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,14000 = 24,14000

Subtotal: 52,24000 52,24000

Materials

BEVD-H6BN u Presòstat per a liquids, amb accessoris de muntatge 1,000      x 161,22000 = 161,22000
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Subtotal: 161,22000 161,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78360

COST DIRECTE 214,24360
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,24360

PEZ1-6RX4P-133 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus
R-407c o R-410a

Rend.: 1,000 82,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,100 /R x 24,10000 = 2,41000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 28,10000 = 2,81000

Subtotal: 5,22000 5,22000

Materials

BEZ4-1CJN kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits
refrigerants

1,000      x 77,46000 = 77,46000

Subtotal: 77,46000 77,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07830

COST DIRECTE 82,75830
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,75830

PF18-B4CRP-134 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura, fabricat d'acer S195 T, d'1 1/4 '' de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 42,4 mm i
DN= 32 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 '',
acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat
suspès amb abraçadores

Rend.: 1,000 34,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 28,10000 = 7,30600

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,260 /R x 24,14000 = 6,27640

Subtotal: 13,58240 13,58240

Materials

BF16-2N59 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura, fabricat d'acer S195 T, d'1 1/4 '' de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 42,4 mm i
DN= 32 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 '',
acabat pintat

1,000      x 9,58000 = 9,58000

B0A1-07K4 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs
de diàmetre 1 1/4 '', inclosa vareta de suspensió i tac
per fixació

0,330      x 2,23000 = 0,73590
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BFW5-2NYG u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat
d'1 1/4'' de diàmetre, amb extrems ranurats i acabat
pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

0,300      x 35,77000 = 10,73100

Subtotal: 21,04690 21,04690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20374

COST DIRECTE 34,83304
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,83304

PF18-B4DLP-135 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura, fabricat d'acer S195 T, de 2 '' de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat= 60,3 mm i DN=
50 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,6 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/2
'', acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat
suspès amb abraçadores

Rend.: 1,000 50,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,430 /R x 24,14000 = 10,38020

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,430 /R x 28,10000 = 12,08300

Subtotal: 22,46320 22,46320

Materials

BFW5-2NYH u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat
de 2'' de diàmetre, amb extrems ranurats i acabat
pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

0,300      x 42,71000 = 12,81300

BF16-2N63 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura, fabricat d'acer S195 T, de 2 '' de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat= 60,3 mm i DN=
50 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,6 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/2
'', acabat pintat

1,000      x 13,93000 = 13,93000

B0A1-07JC u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs
de diàmetre 2 '', inclosa vareta de suspensió i tac per
fixació

0,330      x 2,33000 = 0,76890

Subtotal: 27,51190 27,51190

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33695

COST DIRECTE 50,31205
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,31205
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PF18-B4GGP-136 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura, fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2 '' de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 48,3 mm i
DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/4
'', acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat
suspès amb abraçadores

Rend.: 1,000 39,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /R x 24,14000 = 7,72480

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 28,10000 = 8,99200

Subtotal: 16,71680 16,71680

Materials

BFW5-2NYE u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat
d'1 1/2'' de diàmetre, amb extrems ranurats i acabat
pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

0,300      x 35,77000 = 10,73100

BF16-2N8Y m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura, fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2 '' de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 48,3 mm i
DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/4
'', acabat pintat

1,000      x 10,72000 = 10,72000

B0A1-07J9 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs
de diàmetre 1 1/2 '', inclosa vareta de suspensió i tac
per fixació

0,330      x 2,28000 = 0,75240

Subtotal: 22,20340 22,20340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25075

COST DIRECTE 39,17095
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,17095

PF18-B4JXP-137 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura, fabricat d'acer S195 T, de 2 1/2 '' de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 76,1 mm i
DN= 65 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,6 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 2 '',
acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat
suspès amb abraçadores

Rend.: 1,000 57,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,480 /R x 24,14000 = 11,58720

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,480 /R x 28,10000 = 13,48800

Subtotal: 25,07520 25,07520

Materials
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B0A1-07K5 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs
de diàmetre 2 1/2 '', inclosa vareta de suspensió i tac
per fixació

0,220      x 2,45000 = 0,53900

BFW5-2NYI u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat
de 2 1/2'' de diàmetre, amb extrems ranurats i acabat
pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

0,250      x 57,63000 = 14,40750

BF16-2NCF m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura, fabricat d'acer S195 T, de 2 1/2 '' de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 76,1 mm i
DN= 65 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,6 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 2 '',
acabat pintat

1,000      x 17,16000 = 17,16000

Subtotal: 32,10650 32,10650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37613

COST DIRECTE 57,55783
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,55783

PF51-6RXJP-138 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 9,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,070 /R x 24,14000 = 1,68980

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 28,10000 = 1,96700

Subtotal: 3,65680 3,65680

Materials

B0A1-07LA u Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,27000 = 0,15120

BFWD-2HK u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

1,500      x 2,90000 = 4,35000

BFYC-04PD u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure frigorífic d'1/4 '' de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 0,58000 = 0,17400

BF54-1JXW m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 1,56000 = 1,59120

Subtotal: 6,26640 6,26640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05485

COST DIRECTE 9,97805
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,97805
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PF54-6RXOP-139 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 '' de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

Rend.: 1,000 30,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,110 /R x 24,23000 = 2,66530

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 28,10000 = 3,09100

Subtotal: 5,75630 5,75630

Materials

BF56-1JXG m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 '' de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 23,08000 = 23,54160

BFWD-2HK u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/4 '' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 2,92000 = 0,43800

BFYC-04PA u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure frigorífic de 3/4 '' de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 1,89000 = 0,56700

Subtotal: 24,54660 24,54660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08634

COST DIRECTE 30,38924
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,38924

PF54-6RXWP-140 m Tub de coure R250 (semidur) 1''5/8 '' de diàmetre
nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

Rend.: 1,000 79,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,160 /R x 24,23000 = 3,87680

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 28,10000 = 4,49600

Subtotal: 8,37280 8,37280

Materials

BFWD-2HK u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1''5/8 '' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 15,64000 = 2,34600

BF56-1JXO m Tub de coure R250 (semidur) 1''5/8 '' de diàmetre
nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 65,82000 = 67,13640

BFYC-04PI u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure frigorífic d'1''5/8 '' de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 4,22000 = 1,26600
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Subtotal: 70,74840 70,74840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12559

COST DIRECTE 79,24679
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,24679

PF56-FJJGP-141 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 9,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 24,14000 = 2,89680

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 28,10000 = 3,37200

Subtotal: 6,26880 6,26880

Materials

BFYC-04OQ u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 15 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,21000 = 0,21000

B0A1-07KQ u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,500      x 0,31000 = 0,15500

BF53-FGLD m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 2,76000 = 2,81520

BFW6-04NP u Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 1,18000 = 0,35400

Subtotal: 3,53420 3,53420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09403

COST DIRECTE 9,89703
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,89703

PF56-FJJIP-142 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 11,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,140 /R x 24,14000 = 3,37960

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 28,10000 = 3,93400

Subtotal: 7,31360 7,31360

Materials

BFYC-04OX u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,24000 = 0,24000

BFW6-04NU u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 1,44000 = 0,43200
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BF53-FGLE m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 3,30000 = 3,36600

B0A1-07KA u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,500      x 0,34000 = 0,17000

Subtotal: 4,20800 4,20800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10970

COST DIRECTE 11,63130
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,63130

PF56-FJJJP-143 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 13,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,14000 = 3,62100

Subtotal: 7,83600 7,83600

Materials

B0A1-07KJ u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,500      x 0,38000 = 0,19000

BF53-FGLJ m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 4,10000 = 4,18200

BFW6-04O0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 1,81000 = 0,54300

BFYC-04OK u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 5,19500 5,19500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11754

COST DIRECTE 13,14854
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,14854

PFC0-4HSXP-144 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 21,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,140 /R x 24,14000 = 3,37960

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 28,10000 = 3,93400

Subtotal: 7,31360 7,31360

Materials
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BFC0-0AFO m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 11,42000 = 11,64840

BFWA-0AP u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 7,99000 = 2,39700

BFYF-0AQ8 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 14,48540 14,48540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10970

COST DIRECTE 21,90870
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,90870

PFC0-4I0UP-145 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 5,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,060 /R x 24,14000 = 1,44840

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 28,10000 = 1,68600

Subtotal: 3,13440 3,13440

Materials

BFC0-0AFX m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 1,87000 = 1,90740

BFWA-0AP5 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,93000 = 0,27900

BFYF-0AQ0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,13000 = 0,13000

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,050      x 0,43000 = 0,45150

Subtotal: 2,76790 2,76790

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04702

COST DIRECTE 5,94932
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94932

PFC0-4I0XP-146 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 8,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 28,10000 = 1,96700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,070 /R x 24,14000 = 1,68980



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 346

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,65680 3,65680

Materials

BFYF-0AQ7 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,20000 = 0,20000

BFWA-0AP u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 1,66000 = 0,49800

BFC0-0AG4 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 3,05000 = 3,11100

B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,950      x 0,58000 = 0,55100

Subtotal: 4,36000 4,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05485

COST DIRECTE 8,07165
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,07165

PFC0-4I10P-147 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 11,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 28,10000 = 2,10750

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,075 /R x 24,14000 = 1,81050

Subtotal: 3,91800 3,91800

Materials

BFWA-0AP6 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 3,61000 = 1,08300

BFC0-0AG5 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 4,92000 = 5,01840

B0A1-07KP u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,850      x 0,79000 = 0,67150

BFYF-0AQ1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 7,06290 7,06290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05877

COST DIRECTE 11,03967
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,03967
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PFC0-4I13P-148 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 15,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,080 /R x 24,14000 = 1,93120

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 28,10000 = 2,24800

Subtotal: 4,17920 4,17920

Materials

BFYF-0AQ2 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,37000 = 0,37000

BFWA-0AP7 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 5,80000 = 1,74000

BFC0-0AG6 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 7,77000 = 7,92540

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,700      x 1,08000 = 0,75600

Subtotal: 10,79140 10,79140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06269

COST DIRECTE 15,03329
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,03329

PFC0-4I16P-149 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 18,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,10000 = 2,81000

Subtotal: 5,22400 5,22400

Materials

BFWA-0AP u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 7,99000 = 2,39700

BFYF-0AQ8 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,44000 = 0,44000

BFC0-0AG7 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 10,23000 = 10,43460

B0A1-07JT u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de
diàmetre interior

0,660      x 0,54000 = 0,35640

Subtotal: 13,62800 13,62800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07836

COST DIRECTE 18,93036
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,93036

PFC0-4I1CP-150 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 40,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

BFWA-0AP9 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 9,88000 = 2,96400

BFC0-0AG9 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 24,60000 = 25,09200

B0A1-07JQ u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de
diàmetre interior

0,660      x 1,66000 = 1,09560

BFYF-0AQ4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,61000 = 0,61000

Subtotal: 29,76160 29,76160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15672

COST DIRECTE 40,36632
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,36632

PFM4-8G5HP-151 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de
diàmetre nominal 1''1/2, cos de cautxú EPDM reforçat
amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C,
roscat

Rend.: 1,000 37,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200

Subtotal: 15,67200 15,67200

Materials

BFM4-2161 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de
diàmetre nominal 1''1/2, cos de cautxú EPDM reforçat
amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C

1,000      x 21,80000 = 21,80000



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 349

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 21,80000 21,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23508

COST DIRECTE 37,70708
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,70708

PFQ0-3KF1P-152 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Rend.: 1,000 10,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 28,10000 = 3,93400

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,140 /R x 24,14000 = 3,37960

Subtotal: 7,31360 7,31360

Materials

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,500      x 0,22000 = 0,33000

BFQ0-0DGR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,36000 = 2,40720

Subtotal: 2,73720 2,73720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10970

COST DIRECTE 10,16050
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,16050

PFQ0-3KF2P-153 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Rend.: 1,000 10,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,14000 = 3,62100

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 7,83600 7,83600

Materials
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BFQ0-0DGS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,56000 = 2,61120

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,500      x 0,22000 = 0,33000

Subtotal: 2,94120 2,94120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11754

COST DIRECTE 10,89474
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,89474

PFQ0-3KF4P-154 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Rend.: 1,000 11,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,14000 = 3,62100

Subtotal: 7,83600 7,83600

Materials

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,500      x 0,22000 = 0,33000

BFQ0-0DGU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,04000 = 3,10080

Subtotal: 3,43080 3,43080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11754

COST DIRECTE 11,38434
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,38434
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PFQ0-3KIQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 5,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,075 /R x 24,14000 = 1,81050

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 28,10000 = 2,10750

Subtotal: 3,91800 3,91800

Materials

BFQ0-0DCY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,53000 = 1,56060

BFY3-065M u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

0,500      x 0,16000 = 0,08000

Subtotal: 1,64060 1,64060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05877

COST DIRECTE 5,61737
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,61737

PFQ0-3KM0P-155 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 6,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,080 /R x 24,14000 = 1,93120

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 28,10000 = 2,24800

Subtotal: 4,17920 4,17920

Materials

BFQ0-0DGR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,36000 = 2,40720

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,500      x 0,22000 = 0,11000
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Subtotal: 2,51720 2,51720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06269

COST DIRECTE 6,75909
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,75909

PFQ0-3KM1P-156 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 7,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,14000 = 2,17260

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 28,10000 = 2,52900

Subtotal: 4,70160 4,70160

Materials

BFQ0-0DGS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,56000 = 2,61120

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,500      x 0,22000 = 0,11000

Subtotal: 2,72120 2,72120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07052

COST DIRECTE 7,49332
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,49332

PFQ0-3KM4P-157 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 8,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,095 /R x 24,14000 = 2,29330

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,095 /R x 28,10000 = 2,66950

Subtotal: 4,96280 4,96280

Materials
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BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,500      x 0,22000 = 0,11000

BFQ0-0DGV m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 2,84000 = 2,89680

Subtotal: 3,00680 3,00680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07444

COST DIRECTE 8,04404
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,04404

PFQ0-3KMCP-158 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 7,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 28,10000 = 2,10750

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,075 /R x 24,14000 = 1,81050

Subtotal: 3,91800 3,91800

Materials

BFY3-065O u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

0,500      x 0,27000 = 0,13500

BFQ0-0DDE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,51000 = 3,58020

Subtotal: 3,71520 3,71520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05877

COST DIRECTE 7,69197
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,69197
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PFQ0-3KMDP-159 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 7,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,075 /R x 24,14000 = 1,81050

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 28,10000 = 2,10750

Subtotal: 3,91800 3,91800

Materials

BFY3-065O u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

0,500      x 0,27000 = 0,13500

BFQ0-0DH3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,70000 = 3,77400

Subtotal: 3,90900 3,90900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05877

COST DIRECTE 7,88577
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,88577

PFQ0-3KMGP-160 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 9,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,14000 = 2,17260

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 28,10000 = 2,52900

Subtotal: 4,70160 4,70160

Materials

BFQ0-0DH7 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 4,88000 = 4,97760

BFY3-065O u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

0,500      x 0,27000 = 0,13500
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Subtotal: 5,11260 5,11260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07052

COST DIRECTE 9,88472
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,88472

PFQ0-3KNSP-161 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 6,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,105 /R x 28,10000 = 2,95050

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,105 /R x 24,14000 = 2,53470

Subtotal: 5,48520 5,48520

Materials

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

0,500      x 0,05000 = 0,02500

BFQ0-0DIE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,23000 = 1,25460

Subtotal: 1,27960 1,27960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08228

COST DIRECTE 6,84708
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84708

PFQ0-3KSFP-162 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 6,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,14000 = 2,17260

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 28,10000 = 2,52900

Subtotal: 4,70160 4,70160

Materials
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BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,000      x 0,13000 = 0,13000

BFQ0-0DG0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,44580 1,44580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07052

COST DIRECTE 6,21792
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,21792

PFQ0-3KSXP-163 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 7,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,10000 = 2,81000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

Subtotal: 5,22400 5,22400

Materials

BFY3-065M u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BFQ0-0DGK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,87000 = 1,90740

Subtotal: 2,06740 2,06740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07836

COST DIRECTE 7,36976
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,36976
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PFQ0-3KWLP-164 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 8,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,110 /R x 24,14000 = 2,65540

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 28,10000 = 3,09100

Subtotal: 5,74640 5,74640

Materials

BFQ0-0DGT m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 2,62000 = 2,67240

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 2,89240 2,89240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08620

COST DIRECTE 8,72500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,72500

PFQ0-3KWQP-165 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 10,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 24,14000 = 2,89680

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 28,10000 = 3,37200

Subtotal: 6,26880 6,26880

Materials

BFQ0-0DGY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,56000 = 3,63120

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,22000 = 0,22000
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Subtotal: 3,85120 3,85120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09403

COST DIRECTE 10,21403
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,21403

PFQ0-3KWRP-166 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 11,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 28,10000 = 3,65300

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,130 /R x 24,14000 = 3,13820

Subtotal: 6,79120 6,79120

Materials

BFQ0-0DK5 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 4,05000 = 4,13100

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 4,35100 4,35100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10187

COST DIRECTE 11,24407
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,24407

PFQ0-3KWWP-167 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 12,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,140 /R x 24,14000 = 3,37960

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 28,10000 = 3,93400

Subtotal: 7,31360 7,31360

Materials
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BFQ0-0DKA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 5,15000 = 5,25300

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 5,47300 5,47300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10970

COST DIRECTE 12,89630
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,89630

PFQ0-3KX1P-168 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 11,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,110 /R x 24,14000 = 2,65540

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 28,10000 = 3,09100

Subtotal: 5,74640 5,74640

Materials

BFQ0-0DH7 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 4,88000 = 4,97760

BFY3-065O u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 5,24760 5,24760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08620

COST DIRECTE 11,08020
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,08020
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PFQ0-3KXBP-169 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 16,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 24,14000 = 2,89680

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 28,10000 = 3,37200

Subtotal: 6,26880 6,26880

Materials

BFY3-065H u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de
gruix

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BFQ0-0DKU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 9,84000 = 10,03680

Subtotal: 10,38680 10,38680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09403

COST DIRECTE 16,74963
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,74963

PFQ0-3L0TP-170 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 30,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,14000 = 3,62100

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 7,83600 7,83600

Materials

BFY3-065O u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

1,000      x 0,27000 = 0,27000

BFQ0-0DKR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió

1,020      x 21,42000 = 21,84840
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del vapor d'aigua >= 7000

Subtotal: 22,11840 22,11840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11754

COST DIRECTE 30,07194
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,07194

PFR0-3NEAP-171 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 21,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 28,10000 = 3,37200

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 24,14000 = 2,89680

Subtotal: 6,26880 6,26880

Materials

BFY7-0DW8 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,500      x 0,76000 = 0,38000

BFR0-0D7U m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,020      x 13,36000 = 13,62720

BFW1-0CVP u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6
mm de gruix

0,150      x 6,53000 = 0,97950

Subtotal: 14,98670 14,98670

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09403

COST DIRECTE 21,34953
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,34953

PFR0-3NEBP-172 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 23,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 24,14000 = 2,89680

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 28,10000 = 3,37200

Subtotal: 6,26880 6,26880

Materials

BFW1-0CVU u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6
mm de gruix

0,150      x 6,72000 = 1,00800

BFR0-0D7Z m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,020      x 15,67000 = 15,98340
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BFY7-0DWD u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,500      x 0,81000 = 0,40500

Subtotal: 17,39640 17,39640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09403

COST DIRECTE 23,75923
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,75923

PG12-DH7JP-173 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 14,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,10000 = 3,61500

Subtotal: 12,04500 12,04500

Materials

BG12-0G56 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 1,99000 = 1,99000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 2,31000 2,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18068

COST DIRECTE 14,53568
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,53568

PG12-DH7NP-174 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 17,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,10000 = 3,61500

Subtotal: 12,04500 12,04500

Materials

BG12-0G57 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 4,54000 = 4,54000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 4,86000 4,86000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18068

COST DIRECTE 17,08568
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,08568

PG12-H88H u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6
kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb
manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre,
instal·lat

Rend.: 1,000 90,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

Subtotal: 20,89600 20,89600

Materials

BM32-H6BC u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6
Kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb
manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre

1,000      x 59,85000 = 59,85000

BMY3-H5CU u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 68,85000 68,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31344

COST DIRECTE 90,05944
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,05944

PG13-E31ZP-175 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 23,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,10000 = 3,61500

Subtotal: 17,66500 17,66500

Materials

BG13-0G09 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 5,28000 = 5,28000

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 5,60000 5,60000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26498

COST DIRECTE 23,52998
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,52998

PG13-E325P-176 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 27,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,10000 = 3,61500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

Subtotal: 17,66500 17,66500

Materials

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG13-0G1N u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 9,30000 = 9,30000

Subtotal: 9,62000 9,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26498

COST DIRECTE 27,54998
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,54998

PG2J-4BMOP-177 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors
d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,000 85,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 28,10000 = 9,83500

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,113 /R x 24,10000 = 2,72330

Subtotal: 12,55830 12,55830

Materials

BG2G-1OJU m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària

2,000      x 5,32000 = 10,64000

BG2J-0BCI m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària
100 mm i amplària 600 mm

1,000      x 19,94000 = 19,94000

BGY1-1OYM u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 600 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 9,42000 = 9,42000

BG29-1ZT8 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 600 mm d'amplària

1,000      x 33,16000 = 33,16000

Subtotal: 73,16000 73,16000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18837

COST DIRECTE 85,90667
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,90667

PG2N-EUHEP-178 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,10000 = 0,48200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,10000 = 0,44960

Subtotal: 0,93160 0,93160

Materials

BG2Q-1KSR m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,55000 = 0,56100

Subtotal: 0,56100 0,56100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01397

COST DIRECTE 1,50657
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50657

PG2N-EUHLP-179 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,10000 = 0,44960

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,10000 = 0,48200

Subtotal: 0,93160 0,93160

Materials

BG2Q-1KSS m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,82000 = 0,83640

Subtotal: 0,83640 0,83640
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01397

COST DIRECTE 1,78197
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,78197

PG2P-6SZKP-180 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 3,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,10000 = 1,20500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,10000 = 1,12400

Subtotal: 2,32900 2,32900

Materials

BG2P-1KU m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,71000 = 0,72420

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 0,87420 0,87420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03494

COST DIRECTE 3,23814
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,23814

PG2P-6T08P-181 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 3,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 28,10000 = 1,03970

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,10000 = 1,20500

Subtotal: 2,24470 2,24470

Materials

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG2P-1KU m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,71000 = 0,72420
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Subtotal: 0,87420 0,87420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03367

COST DIRECTE 3,15257
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15257

PG2P-6T09P-182 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 3,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,10000 = 1,20500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,10000 = 1,12400

Subtotal: 2,32900 2,32900

Materials

BG2P-1KUX m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 1,04000 = 1,06080

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 1,21080 1,21080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03494

COST DIRECTE 3,57474
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,57474

PG33-E44ZP-183 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 8,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,032 /R x 24,10000 = 0,77120

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 28,10000 = 0,89920

Subtotal: 1,67040 1,67040

Materials

BG33-G2X0 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1

1,020      x 6,84000 = 6,97680
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segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

Subtotal: 6,97680 6,97680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02506

COST DIRECTE 8,67226
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,67226

PG33-E450P-184 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 12,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 24,10000 = 0,96400

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,10000 = 1,12400

Subtotal: 2,08800 2,08800

Materials

BG33-G2W m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 10,31000 = 10,51620

Subtotal: 10,51620 10,51620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03132

COST DIRECTE 12,63552
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,63552

PG33-E6CRP-185 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,10000 = 0,42150

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,10000 = 0,36150

Subtotal: 0,78300 0,78300

Materials
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BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,06000 = 1,08120

Subtotal: 1,08120 1,08120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01175

COST DIRECTE 1,87595
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,87595

PG33-E6CTP-186 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,10000 = 0,42150

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,10000 = 0,36150

Subtotal: 0,78300 0,78300

Materials

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,46000 = 1,48920

Subtotal: 1,48920 1,48920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01175

COST DIRECTE 2,28395
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28395

PG33-E6CVP-187 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,10000 = 0,36150

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,10000 = 0,42150

Subtotal: 0,78300 0,78300

Materials

BG33-G2VM m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 2,07000 = 2,11140

Subtotal: 2,11140 2,11140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01175

COST DIRECTE 2,90615
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90615

PG33-E6E3P-188 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 6,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,10000 = 1,12400

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 24,10000 = 0,96400

Subtotal: 2,08800 2,08800

Materials

BG33-G2WY m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 4,58000 = 4,67160

Subtotal: 4,67160 4,67160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03132

COST DIRECTE 6,79092
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,79092
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PG4C-BICLP-189 u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat
nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
unipolar (1P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Rend.: 1,000 15,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,10000 = 4,82000

Subtotal: 9,03500 9,03500

Materials

BG4A-2R57 u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat
nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
unipolar (1P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul
d'amplària (18mm p/ mòdul)

1,000      x 5,96000 = 5,96000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000      x 0,49000 = 0,49000

Subtotal: 6,45000 6,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13553

COST DIRECTE 15,62053
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,62053

PG6E-76W5P-190 u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

Rend.: 1,000 14,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 24,10000 = 4,41030

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 8,62530 8,62530

Materials

BGW8-0ASI u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG69-1NKA u Commutador per a muntar superficialment, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà,

1,000      x 5,26000 = 5,26000

Subtotal: 5,67000 5,67000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12938

COST DIRECTE 14,42468
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,42468

PG6O-77MZP-191 u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 16,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 24,10000 = 4,41030

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 8,62530 8,62530

Materials

BG6G-1NY9 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà

1,000      x 7,36000 = 7,36000

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 7,79000 7,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12938

COST DIRECTE 16,54468
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,54468

PG70-HAWFP-192 u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre,
per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i
1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i
envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras

Rend.: 1,000 77,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 5,62000 5,62000

Materials

BG70-H6HT u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre,
per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i
1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i
envellidor, preu mitjà

1,000      x 71,60000 = 71,60000

Subtotal: 71,60000 71,60000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08430

COST DIRECTE 77,30430
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,30430

PHV1-HC13P-193 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups
de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a
col.locar en carril DIN, muntat i connectat

Rend.: 1,000 438,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 24,14000 = 36,21000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 28,10000 = 84,30000

Subtotal: 120,51000 120,51000

Materials

BHV1-H6X0 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups
de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a
col.locar en carril DIN

1,000      x 315,77000 = 315,77000

Subtotal: 315,77000 315,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,80765

COST DIRECTE 438,08765
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 438,08765

PHW8-78PJ u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de
retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació,
amb placa ferromagnètica articulada, segons la
norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

Rend.: 1,000 37,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

BAWB-1GJ8 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de
retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació,
amb placa ferromagnètica articulada, segons la
norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural

1,000      x 27,06000 = 27,06000

Subtotal: 27,06000 27,06000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15672

COST DIRECTE 37,66472
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,66472

PJ61-D6GUP-194 u Descalcificador compacte amb comandament per
temps, amb pressió mínima de 2 bar, de cabal 2,2
m3/h, de diàmetre 1''1/2 i muntat sobre bancada

Rend.: 1,000 1.635,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 6,000 /R x 24,10000 = 144,60000

A0F-000N h Oficial 1a lampista 6,000 /R x 28,10000 = 168,60000

Subtotal: 313,20000 313,20000

Materials

BJ60-FFV7 u Descalcificador compacte amb comandament per
temps, amb pressió mínima de 2 bar i màxima de 6
bar, de cabal 2,2 m3/h, de diàmetre 1''1/2

1,000      x 1.317,49000 = 1.317,49000

Subtotal: 1.317,49000 1.317,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,69800

COST DIRECTE 1.635,38800
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.635,38800

PJMA-HAH3P-195 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat
roscat

Rend.: 1,000 19,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 7,02500 7,02500

Materials

BEU9-H5AY u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

1,000      x 12,71000 = 12,71000

Subtotal: 12,71000 12,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10538

COST DIRECTE 19,84038
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,84038



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 375

PARTIDES D'OBRA

PM11-383VP-196 u Central de detecció d'incendis convencional per a 4
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret

Rend.: 1,000 280,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,400 /R x 24,14000 = 33,79600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 28,10000 = 39,34000

Subtotal: 73,13600 73,13600

Materials

BMY2-0TBU u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,68000 = 0,68000

BM12-0SXF u Central de detecció d'incendis convencional per a 4
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma

1,000      x 205,77000 = 205,77000

Subtotal: 206,45000 206,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,09704

COST DIRECTE 280,68304
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,68304

PM12-HB92P-197 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a
6 sensors remots, instal·lada

Rend.: 1,000 373,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,14000 = 12,07000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,10000 = 28,10000

Subtotal: 40,17000 40,17000

Materials

BM11-H6BF u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a
6 sensors remots

1,000      x 331,89000 = 331,89000

Subtotal: 331,89000 331,89000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,00425

COST DIRECTE 373,06425
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,06425
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PM14-HCJAP-198 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 258,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 28,10000 = 6,74400

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 24,14000 = 5,79360

Subtotal: 12,53760 12,53760

Materials

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,37000 = 0,37000

BM15-H62M u Detector de gas natural a dos nivells, IP65 1,000      x 245,10000 = 245,10000

Subtotal: 245,47000 245,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18806

COST DIRECTE 258,19566
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,19566

PM15-4ICQP-199 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment

Rend.: 1,000 35,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 28,10000 = 6,74400

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 24,14000 = 5,79360

Subtotal: 12,53760 12,53760

Materials

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,37000 = 0,37000

BM16-0SX1 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície

1,000      x 22,25000 = 22,25000

Subtotal: 22,62000 22,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18806

COST DIRECTE 35,34566
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,34566

PM17-386SP-200 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 21,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 24,14000 = 5,79360
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 28,10000 = 6,74400

Subtotal: 12,53760 12,53760

Materials

BM18-0SYT u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a
muntar superficialment

1,000      x 8,11000 = 8,11000

BMY2-0TBW u Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 8,42000 8,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18806

COST DIRECTE 21,14566
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,14566

PM18-385PP-201 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

Rend.: 1,000 31,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 24,14000 = 5,79360

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 28,10000 = 6,74400

Subtotal: 12,53760 12,53760

Materials

BM19-0SYG u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

1,000      x 18,42000 = 18,42000

BMY2-0TBV u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,62000 = 0,62000

Subtotal: 19,04000 19,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18806

COST DIRECTE 31,76566
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,76566

PM18-385VP-202 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

Rend.: 1,000 31,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 24,14000 = 5,79360

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 28,10000 = 6,74400
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Subtotal: 12,53760 12,53760

Materials

BM19-0SYD u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior

1,000      x 18,42000 = 18,42000

BMY2-0TBV u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,62000 = 0,62000

Subtotal: 19,04000 19,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18806

COST DIRECTE 31,76566
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,76566

PM18-385ZP-203 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada
a l'interior

Rend.: 1,000 59,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 24,14000 = 5,79360

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 28,10000 = 6,74400

Subtotal: 12,53760 12,53760

Materials

BMY2-0TBV u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,62000 = 0,62000

BM19-0SYH u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació interior

1,000      x 46,30000 = 46,30000

Subtotal: 46,92000 46,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18806

COST DIRECTE 59,64566
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,64566

PM18-78PJ u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de
retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació,
amb placa ferromagnètica articulada, segons la
norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

Rend.: 1,000 37,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800
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Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

BAWB-1GJ8 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de
retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació,
amb placa ferromagnètica articulada, segons la
norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural

1,000      x 27,06000 = 27,06000

Subtotal: 27,06000 27,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15672

COST DIRECTE 37,66472
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,66472

PM20-B4CR m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura, fabricat d'acer S195 T, d'1 1/4 '' de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 42,4 mm i
DN= 32 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 '',
acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat
suspès amb abraçadores

Rend.: 1,000 34,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,260 /R x 24,14000 = 6,27640

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 28,10000 = 7,30600

Subtotal: 13,58240 13,58240

Materials

B0A1-07K4 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs
de diàmetre 1 1/4 '', inclosa vareta de suspensió i tac
per fixació

0,330      x 2,23000 = 0,73590

BFW5-2NYG u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat
d'1 1/4'' de diàmetre, amb extrems ranurats i acabat
pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

0,300      x 35,77000 = 10,73100

BF16-2N59 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense
soldadura, fabricat d'acer S195 T, d'1 1/4 '' de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 42,4 mm i
DN= 32 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats,
amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub,
amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 '',
acabat pintat

1,000      x 9,58000 = 9,58000

Subtotal: 21,04690 21,04690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20374

COST DIRECTE 34,83304
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,83304
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PM20-DG50P-204 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta amb marc d'acer i visor de metacrilat, inclosa
BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment,
inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit
material auxiliar de connexió i muntatge

Rend.: 1,000 291,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 24,14000 = 36,21000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 28,10000 = 42,15000

Subtotal: 78,36000 78,36000

Materials

BMY0-0TC2 u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

1,000      x 0,59000 = 0,59000

BM20-0T11 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta amb marc d'acer i visor de metacrilat, inclosa
BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment

1,000      x 210,91000 = 210,91000

Subtotal: 211,50000 211,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,17540

COST DIRECTE 291,03540
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 291,03540

PM32-DG50 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta amb marc d'acer i visor de metacrilat, inclosa
BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment,
inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit
material auxiliar de connexió i muntatge

Rend.: 1,000 291,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 24,14000 = 36,21000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 28,10000 = 42,15000

Subtotal: 78,36000 78,36000

Materials

BMY0-0TC2 u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

1,000      x 0,59000 = 0,59000

BM20-0T11 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta amb marc d'acer i visor de metacrilat, inclosa
BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment

1,000      x 210,91000 = 210,91000

Subtotal: 211,50000 211,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,17540

COST DIRECTE 291,03540
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 291,03540

PM32-DZ48P-205 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,000 82,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,30000 = 0,30000

BM33-0T4U u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 71,35000 = 71,35000

Subtotal: 71,65000 71,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15672

COST DIRECTE 82,25472
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,25472

PM32-H88HP-206 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6
kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb
manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre,
instal·lat

Rend.: 1,000 90,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

Subtotal: 20,89600 20,89600

Materials

BM32-H6BC u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6
Kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb
manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre

1,000      x 59,85000 = 59,85000

BMY3-H5CU u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 68,85000 68,85000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31344

COST DIRECTE 90,05944
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,05944

PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

Rend.: 1,000 10,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 4,21500 4,21500

Materials

BMS0-1K1T u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

1,000      x 4,18000 = 4,18000

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

0,900      x 1,88000 = 1,69200

Subtotal: 5,87200 5,87200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06323

COST DIRECTE 10,15023
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,15023

PMS0-6Z1S u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de
420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 15,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 4,21500 4,21500

Materials

BMS0-1K21 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de
420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

1,000      x 9,19000 = 9,19000

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,200      x 1,88000 = 2,25600

Subtotal: 11,44600 11,44600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06323

COST DIRECTE 15,72423
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,72423

PN38-EBYGP-207 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 12,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 28,10000 = 4,63650

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,165 /R x 24,14000 = 3,98310

Subtotal: 8,61960 8,61960

Materials

BN38-0XBC u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 '',i
preu alt de 25 bar de PN

1,000      x 3,58000 = 3,58000

Subtotal: 3,58000 3,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12929

COST DIRECTE 12,32889
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,32889

PN38-EBYNP-208 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 25
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 18,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

BN38-0XBD u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 '',i
preu alt de 25 bar de PN

1,000      x 8,20000 = 8,20000

Subtotal: 8,20000 8,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15672

COST DIRECTE 18,80472
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,80472
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PN38-EBYTP-209 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4,
de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 26,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 13,06000 13,06000

Materials

BN38-0XBG u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4 '',i
preu alt de 25 bar de PN

1,000      x 12,74000 = 12,74000

Subtotal: 12,74000 12,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19590

COST DIRECTE 25,99590
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,99590

PN38-EBYXP-210 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 55,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 13,06000 13,06000

Materials

BN38-0XBY u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2
'',i preu alt de 10 bar de PN

1,000      x 42,17000 = 42,17000

Subtotal: 42,17000 42,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19590

COST DIRECTE 55,42590
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,42590

PN38-EBYZP-211 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2,
de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 31,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500
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Subtotal: 13,06000 13,06000

Materials

BN38-0XBR u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2 '',i
preu alt de 25 bar de PN

1,000      x 18,37000 = 18,37000

Subtotal: 18,37000 18,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19590

COST DIRECTE 31,62590
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,62590

PN38-EC2CP-212 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 13,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,165 /R x 24,14000 = 3,98310

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 28,10000 = 4,63650

Subtotal: 8,61960 8,61960

Materials

BN38-0XBL u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 '',i
preu alt de 25 bar de PN

1,000      x 4,97000 = 4,97000

Subtotal: 4,97000 4,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12929

COST DIRECTE 13,71889
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,71889

PN38-EC2IP-213 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2, de 25
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 46,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

Subtotal: 15,67200 15,67200

Materials

BN38-0XBE u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2 '',i
preu alt de 25 bar de PN

1,000      x 30,62000 = 30,62000

Subtotal: 30,62000 30,62000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23508

COST DIRECTE 46,52708
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,52708

PN38-EC2MP-214 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3, de 25
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 109,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,550 /R x 28,10000 = 15,45500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,550 /R x 24,14000 = 13,27700

Subtotal: 28,73200 28,73200

Materials

BN38-0XBP u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3 '',i
preu alt de 25 bar de PN

1,000      x 80,69000 = 80,69000

Subtotal: 80,69000 80,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43098

COST DIRECTE 109,85298
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,85298

PN72-H7V3P-215 u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de
diàmetre nominal 1'' i kvs=5,7, de 16 bar de PN, cos
de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula,
instal·lada

Rend.: 1,000 90,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 28,10000 = 7,86800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,280 /R x 24,14000 = 6,75920

Subtotal: 14,62720 14,62720

Materials

BN73-H5DF u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de
diàmetre nominal 1'' i kvs=5,7, de 16 bar de PN, cos
de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula

1,000      x 75,25000 = 75,25000

Subtotal: 75,25000 75,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21941

COST DIRECTE 90,09661
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,09661
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PN72-H7VNP-216 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

Rend.: 1,000 460,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 24,14000 = 8,44900

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 28,10000 = 9,83500

Subtotal: 18,28400 18,28400

Materials

BN73-H5DL u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula

1,000      x 442,21000 = 442,21000

Subtotal: 442,21000 442,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27426

COST DIRECTE 460,76826
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 460,76826

PN72-H7VOP-217 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

Rend.: 1,000 547,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 24,14000 = 8,44900

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 28,10000 = 9,83500

Subtotal: 18,28400 18,28400

Materials

BN73-H5DM u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula

1,000      x 529,41000 = 529,41000

Subtotal: 529,41000 529,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27426

COST DIRECTE 547,96826
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 547,96826
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PN72-H7VQP-218 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

Rend.: 1,000 578,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,420 /R x 24,14000 = 10,13880

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,420 /R x 28,10000 = 11,80200

Subtotal: 21,94080 21,94080

Materials

BN73-H5DK u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula

1,000      x 555,97000 = 555,97000

Subtotal: 555,97000 555,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32911

COST DIRECTE 578,23991
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 578,23991

PN85-4IN6P-219 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada superficialment

Rend.: 1,000 34,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 13,06000 13,06000

Materials

BN85-0X40 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

1,000      x 20,98000 = 20,98000

Subtotal: 20,98000 20,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19590

COST DIRECTE 34,23590
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,23590
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PN85-4IN8P-220 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada superficialment

Rend.: 1,000 47,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200

Subtotal: 15,67200 15,67200

Materials

BN85-0X42 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

1,000      x 31,89000 = 31,89000

Subtotal: 31,89000 31,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23508

COST DIRECTE 47,79708
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,79708

PN85-4INB u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1'' de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada superficialment

Rend.: 1,000 21,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 13,06000 13,06000

Materials

BN85-0X45 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1'' de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

1,000      x 7,95000 = 7,95000

Subtotal: 7,95000 7,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19590

COST DIRECTE 21,20590
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,20590
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PN85-4INFP-221 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4'' de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada superficialment

Rend.: 1,000 17,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,220 /R x 24,14000 = 5,31080

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 28,10000 = 6,18200

Subtotal: 11,49280 11,49280

Materials

BN85-0X49 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4'' de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

1,000      x 5,90000 = 5,90000

Subtotal: 5,90000 5,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17239

COST DIRECTE 17,56519
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,56519

PNE2-7667P-222 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 32,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 13,06000 13,06000

Materials

BNE2-1N57 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1''1/2 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

1,000      x 19,57000 = 19,57000

Subtotal: 19,57000 19,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19590

COST DIRECTE 32,82590
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,82590

PNE2-766B u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16
bar de PN, roscat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 19,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

BNE2-1N5D u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1'' de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

1,000      x 8,41000 = 8,41000

Subtotal: 8,41000 8,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15672

COST DIRECTE 19,01472
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,01472

PNE2-7676P-223 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 16
bar de PN, roscat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 46,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

Subtotal: 15,67200 15,67200

Materials

BNE2-1N5E u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2'' de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

1,000      x 30,59000 = 30,59000

Subtotal: 30,59000 30,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23508

COST DIRECTE 46,49708
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,49708

PNE2-767WP-224 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 14,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,165 /R x 24,14000 = 3,98310

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 28,10000 = 4,63650

Subtotal: 8,61960 8,61960

Materials

BNE2-1N5B u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4'' de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

1,000      x 5,78000 = 5,78000



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 392

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,78000 5,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12929

COST DIRECTE 14,52889
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,52889

PNF0-3NEDP-225 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 29,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,130 /R x 24,14000 = 3,13820

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 28,10000 = 3,65300

Subtotal: 6,79120 6,79120

Materials

BFY7-0DWF u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,500      x 0,91000 = 0,45500

BFR0-0D81 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,020      x 20,83000 = 21,24660

BFW1-0CV u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6
mm de gruix

0,150      x 7,36000 = 1,10400

Subtotal: 22,80560 22,80560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10187

COST DIRECTE 29,69867
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,69867

PNF0-8G4SP-226 u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb
connexió femella-femella de diàmetre 1/2'', muntada
superficialment

Rend.: 1,000 32,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 28,10000 = 4,63650

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,165 /R x 24,14000 = 3,98310

Subtotal: 8,61960 8,61960

Materials

BNF0-214Z u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb
connexió femella-femella, de diàmetre 1/2''

1,000      x 24,05000 = 24,05000

Subtotal: 24,05000 24,05000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12929

COST DIRECTE 32,79889
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,79889

PNF0-8G4TP-227 u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb
connexió mascle-femella de diàmetre 1/2'', muntada
superficialment

Rend.: 1,000 32,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,165 /R x 24,14000 = 3,98310

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 28,10000 = 4,63650

Subtotal: 8,61960 8,61960

Materials

BNF0-2150 u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb
connexió mascle-femella, de diàmetre 1/2''

1,000      x 24,05000 = 24,05000

Subtotal: 24,05000 24,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12929

COST DIRECTE 32,79889
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,79889

PNF1-H9KEP-228 u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16
bar, de preu alt i muntada roscada

Rend.: 1,000 33,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 13,06000 13,06000

Materials

BEUG-H5O u Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de
PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a
vàlvula de buidat d'1 polzada

1,000      x 19,78000 = 19,78000

Subtotal: 19,78000 19,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19590

COST DIRECTE 33,03590
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,03590
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PNF2-H9QJP-229 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'ACS, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada, muntada

Rend.: 1,000 785,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 13,06000 13,06000

Materials

BNF1-H5P7 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'ACS, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada

1,000      x 772,47000 = 772,47000

Subtotal: 772,47000 772,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19590

COST DIRECTE 785,72590
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 785,72590

PNF2-H9QPP-230 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'ACS, amb cos d'ametall, connexions roscades de
M28x1,5 i amb adptador per a tub de 22 mm de
diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la
temperatura, muntada

Rend.: 1,000 69,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

BNF1-H5P2 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'ACS, amb cos d'ametall, connexions roscades de
M28x1,5 i amb adptador per a tub de 22 mm de
diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la
temperatura

1,000      x 59,12000 = 59,12000

Subtotal: 59,12000 59,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15672

COST DIRECTE 69,72472
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,72472
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PNF3-8G32P-231 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb
connexió femella-femella de diàmetre 1/2'', tarada a 6
bar, de temperatura màxima 120°C, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 12,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,165 /R x 24,14000 = 3,98310

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 28,10000 = 4,63650

Subtotal: 8,61960 8,61960

Materials

BNF2-2146 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb
connexió femella-femella, de diàmetre 1/2'', tarada a 6
bar, 120°C de temperatura màxima

1,000      x 4,24000 = 4,24000

Subtotal: 4,24000 4,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12929

COST DIRECTE 12,98889
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,98889

PNF3-8G3CP-232 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb
connexió femella-femella de diàmetre 1/2'', tarada a 3
bar, de temperatura màxima 120°C, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 12,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,165 /R x 24,14000 = 3,98310

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 28,10000 = 4,63650

Subtotal: 8,61960 8,61960

Materials

BNF2-214G u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb
connexió femella-femella, de diàmetre 1/2'', tarada a 3
bar, 120°C de temperatura màxima

1,000      x 4,03000 = 4,03000

Subtotal: 4,03000 4,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12929

COST DIRECTE 12,77889
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,77889

PNG0-H9KVP-233 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de
gas natural, del tipus NO (normalment oberta),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades
de 2'' i pressió màxima de 350 mbar, muntada

Rend.: 1,000 184,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 24,14000 = 8,44900

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 28,10000 = 9,83500

Subtotal: 18,28400 18,28400

Materials

BNG0-H5Q9 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de
gas natural, del tipus NO (normalment oberta),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades
de 2'' i pressió màxima de 350 mbar

1,000      x 165,56000 = 165,56000

Subtotal: 165,56000 165,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27426

COST DIRECTE 184,11826
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,11826

PNN1-CNJRP-234 u Bomba submergible per aigües residuals amb
connexió roscada de 2'' de diàmetre nominal, rotor
tipus monocanal amb un pas útil de sòlids de 40 a 50
mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una
potència de 0.5 a 0.75 kW a 2900 rpm, cos d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 878,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 24,14000 = 96,56000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 28,10000 = 112,40000

Subtotal: 208,96000 208,96000

Materials

BNN1-33FN u Bomba submergible per aigües residuals amb
connexió roscada de 2'' de diàmetre nominal, rotor
tipus monocanal amb un pas útil de sòlids de 40 a 50
mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una
potència de 0.5 a 0.75 kW a 2900 rpm, cos d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304)

1,000      x 666,40000 = 666,40000

Subtotal: 666,40000 666,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,13440

COST DIRECTE 878,49440
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 878,49440

PQN2-HCLAP-235 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de
25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel
seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats
encastats en parament paredat amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra

Rend.: 0,080 1.000,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,500 /R x 27,19000 = 509,81250

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 22,70000 = 425,62500

Subtotal: 935,43750 935,43750

Materials

BDD4-0LVH u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

5,000      x 5,54000 = 27,70000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,045      x 94,54810 = 4,25466

Subtotal: 31,95466 31,95466

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 32,74031

COST DIRECTE 1.000,13247
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,13247

PS3E1000P-236 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes a 45º,
paral·leles a la dimensió major, d'alumini anoditzat
color mate extruït (AA), provistes d'una junta en la
part posterior del marc, DMT-AR+SP+CM(O) AA dim.
800X150 mm, fixació amb cargol ocult (O) i marc de
muntatge CM. Marca MADEL o similar.
Subministrament i col·locació, incl. pp d'accessoris.

Rend.: 0,691 74,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 19,46000 = 11,26483

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 17,51000 = 10,13603

Subtotal: 21,40086 21,40086

Materials

PS3E1001 u Reixa de retorn DMT-AR + SP 800X150 mm 1,000      x 53,00000 = 53,00000

Subtotal: 53,00000 53,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32101

COST DIRECTE 74,72187
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,72187

PS3E1100P-237 u FONT CARRIL DIN 24V 0,42 A 10W Rend.: 1,000 37,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 17,53000 = 2,62950

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

Subtotal: 5,54850 5,54850

Materials

PS3E1101 ud FUENTE CARRIL DIN 24V 0,42 A 10W 1,000      x 32,14000 = 32,14000
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Subtotal: 32,14000 32,14000

COST DIRECTE 37,68850
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,68850

PS3E1200P-238 u SONDA DE INMERSIÓN DE 50MM CON VAINA Rend.: 1,000 60,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,53000 = 5,25900

Subtotal: 11,09700 11,09700

Materials

PS3E1201 ud SONDA DE INMERSIÓ DE 50MM CON VAINA 1,000      x 49,41000 = 49,41000

Subtotal: 49,41000 49,41000

COST DIRECTE 60,50700
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,50700

PS3E1300P-239 u SONDA DE INMERSIÓN DE 100MM CON VAINA Rend.: 1,000 84,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,53000 = 5,25900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

Subtotal: 11,09700 11,09700

Materials

PS3E1301 ud SONDA DE INMERSIÓN DE 100MM CON VAINA 1,000      x 72,90000 = 72,90000

Subtotal: 72,90000 72,90000

COST DIRECTE 83,99700
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,99700

PS3E1400P-240 u SONDA DE CONTACTO CON ABRAZADERA Rend.: 1,000 48,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,53000 = 5,25900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

Subtotal: 11,09700 11,09700

Materials
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PS3E1401 ud SONDA DE CONTACTO CON ABRAZADERA 1,000      x 37,26000 = 37,26000

Subtotal: 37,26000 37,26000

COST DIRECTE 48,35700
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,35700

PS3E1500P-241 u PICOGATEWAY INDOR IP/MODBUS 8CH

Gateway de comunicación LoRa IP/Modbus con 8
canales

Rend.: 1,000 641,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,53000 = 5,25900

Subtotal: 11,09700 11,09700

Materials

PS3E1501 ud PICOGATEWAY INDOR IP/MODBUS 8CH 1,000      x 630,81000 = 630,81000

Subtotal: 630,81000 630,81000

COST DIRECTE 641,90700
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 641,90700

PS3E1600P-242 u SENLAB H INDOOR

Sensor de temperatura y humedad relativa

Rend.: 1,000 104,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,53000 = 5,25900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

Subtotal: 11,09700 11,09700

Materials

PS3E1601 ud SENLAB H INDOOR

Sensor de temperatura y humedad relativa

1,000      x 93,15000 = 93,15000

Subtotal: 93,15000 93,15000

COST DIRECTE 104,24700
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,24700
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PS3E1700P-243 u SENLAB X INDOOR/OUTDOOR CONFIGURATION Rend.: 1,000 14,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,53000 = 5,25900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

Subtotal: 11,09700 11,09700

Materials

PSE31701 ud SENLAB X INDOOR/OUTDOOR CONFIGURATION 1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

COST DIRECTE 14,12700
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,12700

PS3E1800P-244 u CONTADOR ENERGIA TERMICA Rend.: 1,000 754,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,450 /R x 17,53000 = 7,88850

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 19,46000 = 8,75700

Subtotal: 16,64550 16,64550

Materials

PS3E1801 ud CONTADOR ENERGIA TERMICA

65-5-CHCC qp 6,0 m³/h, 260 mm x DN32 Acero inox.
+ HC-003-20 M-Bus configurable + 2 entradas de
pulsos (A, B)

1,000      x 738,07000 = 738,07000

Subtotal: 738,07000 738,07000

COST DIRECTE 754,71550
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 754,71550

PS3E1900P-245 u CONTADOR ENERGIA TERMICA

65-5-CLCG qp 25,0 m³/h, 300 mm x DN65 Acero
inox. 1.598,00 + HC-003-20 M-Bus configurable + 2
entradas de pulsos (A, B)

Rend.: 1,000 548,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,53000 = 5,25900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

PS3E1901 ud CONTADOR ENERGIA TERMICA

65-5-CLCG qp 25,0 m³/h, 300 mm x DN65 Acero
inox. 1.598,00 + HC-003-20 M-Bus configurable + 2
entradas de pulsos (A, B)

1,000      x 537,19000 = 537,19000
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Subtotal: 537,19000 537,19000

COST DIRECTE 548,28700
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 548,28700

PS3E2000P-246 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes a 45º,
paral·leles a la dimensió menor, d'alumini anoditzat
color mate extruït (AA), provistes d'una junta en la
part posterior del marc, EMT-AR+CM(O) AA dim.
1000x500 mm, fixació amb cargol ocult (O) i marc de
muntatge CM. Marca MADEL o similar.
Subministrament i col·locació, incl. pp d'accessoris.

Rend.: 0,691 162,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 17,51000 = 12,67004

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 19,46000 = 14,08104

Subtotal: 26,75108 26,75108

Materials

PS3E2001 u Reixa de retorn EMT-AR 1000x500 mm 1,000      x 135,22000 = 135,22000

Subtotal: 135,22000 135,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40127

COST DIRECTE 162,37235
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,37235

PS3E2100P-247 u CVM-E3-MINI-MC-485-IC

Analizador de redes trifàsico RS485 para
transformadores MC

Rend.: 1,000 275,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,53000 = 5,25900

Subtotal: 11,09700 11,09700

Materials

PS3E2101 ud CVM-E3-MINI-MC-485-IC

Analizador de redes trifàsico RS485 para
transformadores MC

1,000      x 264,74000 = 264,74000

Subtotal: 264,74000 264,74000
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COST DIRECTE 275,83700
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,83700

PS3E2200P-248 u MC1-30-250/400/500 A Rend.: 1,000 52,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,53000 = 5,25900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

Subtotal: 11,09700 11,09700

Materials

PS3E2201 ud MC1-30-250/400/500 A

transformador eficiente monofásico de triple escala

1,000      x 41,01000 = 41,01000

Subtotal: 41,01000 41,01000

COST DIRECTE 52,10700
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,10700

PS3E2300P-249 u REDY PROCESS XS

100 recursos

Rend.: 1,000 449,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

PS3E2301 ud REDY PROCESS XS 1,000      x 427,68000 = 427,68000

Subtotal: 427,68000 427,68000

COST DIRECTE 449,87400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 449,87400

PS3E2400P-250 u UPGRADE REDY-PROCESS XS TO L Rend.: 1,000 858,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400
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Materials

PS3E2401 ud UPGRADE REDY-PROCESS XS TO L 1,000      x 836,73000 = 836,73000

Subtotal: 836,73000 836,73000

COST DIRECTE 858,92400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 858,92400

PS3E2500P-251 u INTRAVISION

Supervisión local integrada: Interfaces de
visualización personalizables y multi-soporte, paneles
de control, gráficas e informes.

Rend.: 1,000 197,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

PS3E2501 ud INTRAVISION 1,000      x 175,77000 = 175,77000

Subtotal: 175,77000 175,77000

COST DIRECTE 197,96400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,96400

PS3E2600P-252 u CONNECT-DIN REDY P6 Rend.: 1,000 143,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

PS3E2601 ud CONNECT-DIN REDY P6 1,000      x 121,50000 = 121,50000

Subtotal: 121,50000 121,50000

COST DIRECTE 143,69400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,69400
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PS3E2700P-253 u CONNECT-DIN P9 Rend.: 1,000 125,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

PS3E2701 ud CONNECT-DIN P9 1,000      x 103,68000 = 103,68000

Subtotal: 103,68000 103,68000

COST DIRECTE 125,87400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,87400

PS3E2800P-254 u PLUG510 POWER 230VAC Rend.: 1,000 115,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

PS3E2801 ud PLUG510 POWER 230VAC 1,000      x 93,15000 = 93,15000

Subtotal: 93,15000 93,15000

COST DIRECTE 115,34400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,34400

PS3E2900P-255 u PLUG POWER 230V REDY Rend.: 1,000 134,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

PS3E2901 ud PLUG POWER 230V REDY 1,000      x 112,59000 = 112,59000

Subtotal: 112,59000 112,59000
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COST DIRECTE 134,78400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,78400

PS3E3000 u Reixeta de retorn, de simple deflexió, para conductos
circulares, construïda en acer galvanitzat i lacada
color gris M9006, BMC (T) M9006 dim. 400x75 mm,
fixació amb cargols visibles (T). Marca MADEL o
similar. Subministrament i col·locació, incl. pp
d'accessoris.

Rend.: 0,691 36,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 19,46000 = 11,26483

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 17,51000 = 10,13603

Subtotal: 21,40086 21,40086

Materials

PS3E3001 u Reixa de retorn BMC 400x75 mm 1,000      x 15,03000 = 15,03000

Subtotal: 15,03000 15,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32101

COST DIRECTE 36,75187
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,75187

PS3E3100P-256 u PLUG518 EXTENBUS / 1COM RS485 Rend.: 1,000 105,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

PS3E3101 ud PLUG518 EXTENBUS / 1COM RS485 1,000      x 83,43000 = 83,43000

Subtotal: 83,43000 83,43000

COST DIRECTE 105,62400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,62400

PS3E3200P-257 u PLUG 7.0.0.0 Rend.: 1,000 125,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600
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Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

PS3E3201 ud PLUG 7.0.0.0 1,000      x 103,68000 = 103,68000

Subtotal: 103,68000 103,68000

COST DIRECTE 125,87400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,87400

PS3E3300P-258 u PLUG 0.4.0.0 Rend.: 1,000 125,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

PS3E3301 ud PLUG 0.4.0.0 1,000      x 103,68000 = 103,68000

Subtotal: 103,68000 103,68000

COST DIRECTE 125,87400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,87400

PS3E3400P-259 u PLUG 0.0.4.0 Rend.: 1,000 144,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

PS3E3401 ud PLUG 0.0.4.0 1,000      x 122,31000 = 122,31000

Subtotal: 122,31000 122,31000

COST DIRECTE 144,50400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,50400
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PS3E3500P-260 u PLUG 0.0.2.2 Rend.: 1,000 277,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

PS3E3501 ud PLUG 0.0.2.2 1,000      x 255,15000 = 255,15000

Subtotal: 255,15000 255,15000

COST DIRECTE 277,34400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,34400

PS3E3600P-261 u PLUG528 MBUS 5 SLAVES Rend.: 1,000 266,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

PS3E3601 ud PLUG528 MBUS 5 SLAVES 1,000      x 244,62000 = 244,62000

Subtotal: 244,62000 244,62000

COST DIRECTE 266,81400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 266,81400

PS3E3700P-262 u PROGRAMACIÓ Rend.: 1,000 5.884,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

PS3E3701 ud PROGRAMACIÓ 1,000      x 5.884,65000 = 5.884,65000

Subtotal: 5.884,65000 5.884,65000

COST DIRECTE 5.884,65000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.884,65000
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PS3E3800P-263 u PUESTA EN SERVICIO Rend.: 1,000 2.336,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

PS3E3801 ud PUESTA EN SERVICIO 1,000      x 2.336,85000 = 2.336,85000

Subtotal: 2.336,85000 2.336,85000

COST DIRECTE 2.336,85000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.336,85000

PS3E3900P-264 u ESQUEMES ELECTRICS Rend.: 1,000 546,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

PS3E3901 ud ESQUEMES ELECTRICS 1,000      x 546,75000 = 546,75000

Subtotal: 546,75000 546,75000

COST DIRECTE 546,75000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 546,75000

PS3E4000P-265 u Reixeta de retorn, de simple deflexió, para conductos
circulares, construïda en acer galvanitzat i lacada
color gris M9006, BMC (T) M9006 dim. 800x150 mm,
fixació amb cargols visibles (T). Marca MADEL o
similar. Subministrament i col·locació, incl. pp
d'accessoris.

Rend.: 0,691 53,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 19,46000 = 11,26483

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 17,51000 = 10,13603

Subtotal: 21,40086 21,40086

Materials

PS3E4001 u Reixa de retorn BMC 800x125 mm 1,000      x 31,29000 = 31,29000

Subtotal: 31,29000 31,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32101

COST DIRECTE 53,01187
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,01187
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PS3E4100P-266 u MANUAL I DOCUMENTACIÓ Rend.: 1,000 182,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

PS3E41011 ud MANUAL I DOCUMENTACIÓ 1,000      x 182,25000 = 182,25000

Subtotal: 182,25000 182,25000

COST DIRECTE 182,25000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,25000

PS3E5000P-267 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a
instal·lar en lateral de conducte circular vist de 315
mm de diàmetre de connexió i 166 mm de diàmetre
de boca, alumini lacat de color estàndard,, col.locada

Rend.: 1,000 203,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,650 /R x 19,46000 = 12,64900

A013G000 h Ajudant calefactor 0,650 /R x 17,51000 = 11,38150

Subtotal: 24,03050 24,03050

Materials

BEKE2C81 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a
instal·lar en lateral de conducte circular vist de 315
mm de diàmetre de connexió i 166 mm de diàmetre
de boca, alumini lacat de color estàndard,

1,432      x 125,07000 = 179,10024

Subtotal: 179,10024 179,10024

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36046

COST DIRECTE 203,49120
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,49120

PS3E5100P-268 u Joc acoblament inter-col·lectors ICS-SOL per a
col·lectors solars SOL 200/250

Rend.: 1,000 130,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 19,46000 = 38,92000

A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 17,51000 = 35,02000

Subtotal: 73,94000 73,94000

Materials

PS3E5101 ud Joc acoblament inter-col·lectors ICS-SOL per a
col·lectors solars SOL 200/250

1,000      x 56,70000 = 56,70000

Subtotal: 56,70000 56,70000
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COST DIRECTE 130,64000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,64000

PS3E5200P-269 u Suport coberta plana per a dos col·lectors plans
SOL/MED 20 0/250

Rend.: 1,000 416,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 19,46000 = 38,92000

A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 17,51000 = 35,02000

Subtotal: 73,94000 73,94000

Materials

PS3E5201 ud Suport coberta plana per a dos col·lectors plans
SOL/MED 20 0/250

1,000      x 342,63000 = 342,63000

Subtotal: 342,63000 342,63000

COST DIRECTE 416,57000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 416,57000

PS3E5300P-270 u Col·lector solar pla SOL 250H Captador solar pla
selectiu, marca *BAXI, de 2,51 m² de superfície bruta
i 2,37 m² de superfície útil de
captació, per a muntatge sobre coberta plana ,
coberta inclinada o integrable en teulada. Equació
característica: 0,812 - 3,478·T* -
0,018·G·T*2. Contrasenya de certificació
GPS-8449.Absorbidor d'alumini altament selectiu de
tubs de coure en serpentí soldats mitjançant làser.
Coeficient absorció = 0,95. Carcassa d'alumini gris en
color *RAL 7016 fortament aïllada. Aïllament inferior
amb fibra de vidre (40 mm) recolzat en la planxa
d'alumini del fons. Coberta de vidre *texturizado de
3,2 mm, temperat i de baix contingut en ferro. Permet
connexions en paral·lel fins a bateries de 10
captadors mitjançant accessoris de fàcil muntatge.
Mesures
*2187x1147x87 mm.

Rend.: 1,000 941,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 4,000 /R x 19,46000 = 77,84000

A013J000 h Ajudant lampista 4,000 /R x 17,51000 = 70,04000

Subtotal: 147,88000 147,88000

Materials

PS3E5301 ud Col·lector solar pla SOL 250 Captador solar pla
selectiu, marca *BAXI, de 2,51 m² de superfície bruta
i 2,37 m² de superfície útil de
captació, per a muntatge sobre coberta plana ,
coberta inclinada o integrable en teulada. Equació
característica: 0,812 - 3,478·T* -

1,000      x 793,80000 = 793,80000
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0,018·G·T*2. Contrasenya de certificació
GPS-8449.Absorbidor d'alumini altament selectiu de
tubs de coure en serpentí soldats mitjançant làser.
Coeficient absorció = 0,95. Carcassa d'alumini gris en
color *RAL 7016 fortament aïllada. Aïllament inferior
amb fibra de vidre (40 mm) recolzat en la planxa
d'alumini del fons. Coberta de vidre *texturizado de
3,2 mm, temperat i de baix contingut en ferro. Permet
connexions en paral·lel fins a bateries de 10
captadors mitjançant accessoris de fàcil muntatge.
Mesures *2187x1147x87 mm.

Subtotal: 793,80000 793,80000

COST DIRECTE 941,68000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 941,68000

PS3E5400P-271 u Suplement suport coberta plana per a un col·lector
pla SOL
200/250

Rend.: 1,000 264,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 3,000 /R x 19,46000 = 58,38000

A013J000 h Ajudant lampista 3,000 /R x 17,51000 = 52,53000

Subtotal: 110,91000 110,91000

Materials

PS3E5401 ud Suplement suport coberta plana per a un col·lector
pla SOL 200/250

1,000      x 153,90000 = 153,90000

Subtotal: 153,90000 153,90000

COST DIRECTE 264,81000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 264,81000

PS3E5500P-272 u Líquido solar FAC 10. Debe mezclarse con agua. Rend.: 1,000 147,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 17,51000 = 35,02000

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 19,46000 = 38,92000

Subtotal: 73,94000 73,94000

Materials

PS3E5501 ud Líquido solar FAC 10. Debe mezclarse con agua. 1,000      x 73,71000 = 73,71000

Subtotal: 73,71000 73,71000
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COST DIRECTE 147,65000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,65000

PS3E6000P-273 u PRESOSTAT FALTA D'AIGUA Rend.: 1,000 141,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

PS3E6001 ud PRESOSTAT FALTA D'AIGUA 1,000      x 119,07000 = 119,07000

Subtotal: 119,07000 119,07000

COST DIRECTE 141,26400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,26400

PS3E6100P-274 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 1 mm, aïllament IBR i planxa
d'acer inoxidable amb unió marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports. amb una conductivitat
tèrmica <=0.004 W/mK,

Rend.: 1,000 80,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 19,46000 = 9,73000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 17,51000 = 8,75500

Subtotal: 18,48500 18,48500

Materials

PS3E6101 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 1 mm, aïllament IBR i planxa
d'acer inoxidable amb unió marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports.  amb una conductivitat
tèrmica <=0.004 W/mK,

1,000      x 61,27000 = 61,27000

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt

0,200      x 4,85000 = 0,97000

Subtotal: 62,24000 62,24000

COST DIRECTE 80,72500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,72500
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PS3E6200P-275 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes a 45º,
paral·leles a la dimensió major, d'alumini anoditzat
color mate extruït (AA), provistes d'una junta en la
part posterior del marc, EMT-AR+SP+CM(O) AA dim.
800X250 mm, fixació amb cargol ocult (O) i marc de
muntatge CM. Marca MADEL o similar.
Subministrament i col·locació, incl. pp d'accessoris.

Rend.: 1,000 85,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 19,46000 = 7,78400

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 17,51000 = 7,00400

Subtotal: 14,78800 14,78800

Materials

PS3E6201 ud Reixeta de retorn EMT-AR + SP 800X250 1,000      x 71,00000 = 71,00000

Subtotal: 71,00000 71,00000

COST DIRECTE 85,78800
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,78800

PS3E6300P-276 PA Partida alçada realització de torre d'il·luminació,
incloent la realització dels tasts oportuns per a la
verificació de la fonamentació actual. Inclou torre
d'il·luminació, instal·lació i nova fonamentació per a la
correcta instal·lació de la mateixa i conexionat des de
la canalització existent.

Rend.: 1,000 3.500,00 €

COST DIRECTE 3.500,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PS3E6400P-277 PA Partida alçada de desmuntatge i muntatge de banc de
fusta, per al tractament. Inclou pulit de la fusta abans
de l'aplicació de la pintura i/o tractament. Tot inclós.

Rend.: 1,000 2.301,32 €

COST DIRECTE 2.301,32000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.301,3200

________________________________________________________________________________________________________________

PS3E6500P-278 PA Partida alçada per a la realització de la zona de pas
entre la sala de calderes i la zona de la piscina,
incloent el rebaix de la solera existent, excavació, i
realització de les parets de formigó, realització de la
nova solera i pavimentació de la zona amb paviment
de formigo, segons indicacions de la DF. Inclosos tots
els treballs necessaris per a una perfecta realització
del pas de les instal·lacions. S'inclou neteja, càrrega
a camió, transport del residu fins a l'abocador més
proper, i taxes per a la gestió del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 3.800,00 €

COST DIRECTE 3.800,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.800,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PS3E6600P-279 PA Partida alçada de desmuntatge del sistema actual de
cloració, així com el desmuntatge de tots els elements
oportuns, per a una correcta desinstal·lació del
mateix. Inclou pp de tots les treball de paleteria
necessaris per la extració. S'inclou neteja, càrrega a
camió, transport del residu fins a l'abocador més
proper, i taxes per a la gestió del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 1.200,00 €

COST DIRECTE 1.200,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.200,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PS3E6700P-280 ud Clorador Salino Industrial EX Idegis 180g/h para
piscina pública
• Electrolisis D180EX
• Panel de control PR-420
• KIT TRI
• Bomba dosificadora

Descripción:
- Sistema de electrolisis salina auto-limpiante para
aplicaciones en piscinas de uso comercial de hasta
600 g.cloro/hora.
- Versiones disponibles para agua de mar.
- Células de alta presión TWIN CELL SYSTEM®
equipadas con electrodos calidad EX (8.000 - 12.000
horas).
- Ampliación de funciones mediante extensiones de
control.
- Concepción industrial.
- Pantalla LCD táctil color.
- Contador de producción acumulada.

Rend.: 1,000 21.033,60 €

COST DIRECTE 21.033,60000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21.033,6000

________________________________________________________________________________________________________________

PS3E6800P-281 ud Clorador Salino Industrial EX Idegis 300g/h para
piscina pública
• 2 x Electrolisis D300EX
• Panel de control PR-420
• KIT TRI
• Bomba dosificadora

Descripción:
- Sistema de electrolisis salina auto-limpiante para
aplicaciones en piscinas de uso comercial de hasta
600 g.cloro/hora.
- Versiones disponibles para agua de mar.
- Células de alta presión TWIN CELL SYSTEM®
equipadas con electrodos calidad EX (8.000 - 12.000
horas).
- Ampliación de funciones mediante extensiones de
control.
- Concepción industrial.
- Pantalla LCD táctil color.
- Contador de producción acumulada.

Rend.: 1,000 51.844,80 €

COST DIRECTE 51.844,80000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51.844,8000

________________________________________________________________________________________________________________
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PS3E6900P-282 PA Partida alçada d'integracio del sistema de cloració al
BMS. Tot inclòs

Rend.: 1,000 5.000,00 €

COST DIRECTE 5.000,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PS3E7000P-283 u PRESSIÓ DIFERENCIAL LIQUIDS PREMASGARD
SDH400

Rend.: 1,000 409,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

PS3E7001 ud PRESSIÓ DIFERENCIAL LIQUIDS PREMASGARD
SDH400 0-6 BAR

1,000      x 387,18000 = 387,18000

Subtotal: 387,18000 387,18000

COST DIRECTE 409,37400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 409,37400

PS3E7100P-284 PA Partida alçada per l'adecuació de motor existent.
Inclou protecció plàstica/ o de un altre material per a
la protecció de la cadena. Nomes accesible amb
eines. S'inclou p.p. d'accessoris i materials per al
muntatge i connexionat.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 1.000,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PS3E8000P-285 u SENSOR D'HUMITAT I TEMPERATURA AMBIENT Rend.: 1,000 88,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 17,53000 = 2,62950

Subtotal: 5,54850 5,54850

Materials

PS3E8001 ud SENSOR D'HUMITAT I TEMPERATURA AMBIENT 1,000      x 82,94000 = 82,94000

Subtotal: 82,94000 82,94000
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COST DIRECTE 88,48850
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,48850

PS3E9000P-286 u SENSOR TEMPERATURA I HUMITAT MODBUS
PER A MUNTATGE EXTERIOR NBB-MOTH2

Rend.: 1,000 127,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 17,53000 = 2,62950

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

Subtotal: 5,54850 5,54850

Materials

PS3E9001 ud SENSOR TEMPERATURA I HUMITAT MODBUS
PER A MUNTATGE EXTERIOR NBB-MOTH2

1,000      x 122,31000 = 122,31000

Subtotal: 122,31000 122,31000

COST DIRECTE 127,85850
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,85850

PS3E4200P-287 u Reserva de punts equipaments existents.

Inclou material de camp necessari i programació i
integració al sistema BMS

Rend.: 1,000 2.000,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

PS3E4201 ud Reserva de punts equipaments existents.

Inclou material de camp necessari i programació i
integració al sistema BMS

1,000      x 2.000,00000 = 2.000,00000

Subtotal: 2.000,00000 2.000,00000

COST DIRECTE 2.000,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,00000

PS3E4300P-288 u Generador modular de condensació per a gas natural
Ygnis model Varblok Eco C 120/240, compost per
dues calderes apilades, potència útil 50/30 °C de
232,5 kW per a funcionament a temperatura variable
de caldera sense temperatura mínima de retorn.
Fabricada en acer inoxidable AISI 316 L. Entrada
programable per a 0-10V o atur/marxa extern. Sortida
programable indicadora d'avaria. Sobrepressió
xemeneia 150 Pa. Gestió de cascada. Cremador
modulante des del 10,1 de la potència travant en
cascada. Rendiment fins al 105,1 . Classe 6 de NOx.
Pressió de servei 10bar. Dimensionis longitud x
ample x altura 836 x 700 x 1258 mm. Pes en buit 350

Rend.: 1,000 18.323,79 €
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kg. Volum d'aigua 32 litres. Consum elèctric màxim
332W. Apta per a xemeneies de polipropilè. Garantia
de 5 anys en cos de caldera i 2 anys completa

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,700 /R x 17,53000 = 12,27100

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 19,46000 = 13,62200

Subtotal: 25,89300 25,89300

Materials

PS3E4301 ud Generador modular de condensació per a gas natural
*Ygnis model *Varblok Eco C 120/240, compost per
dues calderes apilades, potència útil 50/30 °C de
232,5 kW per a funcionament a temperatura variable
de caldera sense temperatura mínima de retorn.
Fabricada en acer inoxidable *AISI 316 L. Entrada
programable per a 0-10V o atur/marxa extern. Sortida
programable indicadora d'avaria. Sobrepressió
xemeneia 150 *Pa. Gestió de cascada. Cremador
*modulante des del 10,1 de la potència travant en
cascada. Rendiment fins al 105,1 . Classe 6 de *NOx.
Pressió de servei *10bar. Dimensionis longitud x
ample x altura 836 x 700 x 1258 mm. Pes en buit 350
kg. Volum d'aigua 32 litres. Consum elèctric màxim
332W. Apta per a xemeneies de polipropilè. Garantia
de 5 anys en cos de caldera i 2 anys completa

1,000      x 18.297,9000 = 18.297,90000

Subtotal: 18.297,90000 18.297,90000

COST DIRECTE 18.323,79300
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.323,79300

PS3E4400P-289 u INTERFAZ DE COM OCI 345 BUS LPB PARA
COMUNICACIÓN CASCADA

Rend.: 1,000 90,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,700 /R x 17,53000 = 12,27100

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 19,46000 = 13,62200

Subtotal: 25,89300 25,89300

Materials

PS3E4401 ud INTERFAZ DE COM OCI 345 BUS LPB PARA
COMUNICACIÓN CASCADA

Interfaz comunicant que permet rebre les consignes
provinents d'una regulació externa comunicant per
bus LPB o per a comunicació entre calderes en
cascada.

1,000      x 64,80000 = 64,80000
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Subtotal: 64,80000 64,80000

COST DIRECTE 90,69300
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,69300

PS3E4500P-290 u SONDA DE TEMPERATURA PARA CASCADA
MODELO QA+VAINA INMERSION

Rend.: 1,000 70,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

PS3E4501 ud SONDA DE TEMPERATURA PARA CASCADA
MODELO QA+VAINA INMERSION

1,000      x 48,60000 = 48,60000

Subtotal: 48,60000 48,60000

COST DIRECTE 70,79400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,79400

PS3E4600P-291 u SONDA DE HUMOS PARA NAVISTEM Rend.: 1,000 82,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

Subtotal: 22,19400 22,19400

Materials

PS3E4601 ud SONDA DE HUMOS PARA NAVISTEM 1,000      x 60,75000 = 60,75000

Subtotal: 60,75000 60,75000

COST DIRECTE 82,94400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,94400

PS3E4700P-292 u INTERFAZ LPB A MODBUS Rend.: 1,000 143,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,53000 = 10,51800

Subtotal: 22,19400 22,19400
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Materials

PS3E4701 ud INTERFAZ LPB A MODBUS 1,000      x 121,50000 = 121,50000

Subtotal: 121,50000 121,50000

COST DIRECTE 143,69400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,69400

PS3E4800P-293 u Posta en Marxa VARBLOK/VARBOX Rend.: 1,000 224,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 17,53000 = 8,76500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 19,46000 = 9,73000

Subtotal: 18,49500 18,49500

Materials

PS3E4801 ud Posta en marxa 1,000      x 206,15000 = 206,15000

Subtotal: 206,15000 206,15000

COST DIRECTE 224,64500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,64500

PS3E4900P-294 u Joc acoblament CH-SOL per a dos col·lectors solars
SOL 20 0/250

Rend.: 1,000 192,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 19,46000 = 38,92000

A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 17,51000 = 35,02000

Subtotal: 73,94000 73,94000

Materials

PS3E4901 ud Joc acoblament CH-SOL per a dos col·lectors solars
SOL 20 0/250

1,000      x 118,26000 = 118,26000

Subtotal: 118,26000 118,26000

COST DIRECTE 192,20000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,20000
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PS3E54000P-295 PA Partida alçada de connexionat d'evacuació de fums
de les calderes a la xarxa existent d'evacuació de
fums. Inclou desmuntatge de l'evacuació existent i
muntatge de les noves sortides. Inclou fixacions i
accessoris. Inclou clapetes antirretorn. Inclou
connexionat amb conducte de xapa d'acer galvanitzat
i p/p d'acoplament.

Rend.: 1,000 650,00 €

COST DIRECTE 650,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 650,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PS3E59000P-296 u Junta de derivación LG para uds. exteriores Multi V
Bomba de Calor, modelo ARCNN21.

Rend.: 1,000 264,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 19,46000 = 38,92000

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 17,51000 = 35,02000

Subtotal: 73,94000 73,94000

Materials

PS3E5901 ud Junta de derivación LG para uds. exteriores Multi V
Bomba de Calor, modelo ARCNN21.

1,000      x 190,51000 = 190,51000

Subtotal: 190,51000 190,51000

COST DIRECTE 264,45000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 264,45000

PSS0-6Z1OP-297 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

Rend.: 1,000 10,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 4,21500 4,21500

Materials

BMS0-1K1T u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

1,000      x 4,18000 = 4,18000

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

0,900      x 1,88000 = 1,69200

Subtotal: 5,87200 5,87200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06323

COST DIRECTE 10,15023
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,15023

PSS0-6Z1SP-298 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de
420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 15,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 4,21500 4,21500

Materials

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,200      x 1,88000 = 2,25600

BMS0-1K21 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de
420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

1,000      x 9,19000 = 9,19000

Subtotal: 11,44600 11,44600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06323

COST DIRECTE 15,72423
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,72423

PSS0-6Z1VP-299 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

Rend.: 1,000 18,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 5,62000 5,62000

Materials

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,500      x 1,88000 = 2,82000

BMS0-1K1S u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4

1,000      x 9,89000 = 9,89000

Subtotal: 12,71000 12,71000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08430

COST DIRECTE 18,41430
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,41430
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BANC m Formació de banc de TEKA de 50 cm d'alçada. Tot
inclòs.

Rend.: 1,000 1,00 €

COST DIRECTE 1,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,0000

________________________________________________________________________________________________________________

E7DZI137 u Subministrament i col·locació de tota la instal·lació de
protecció passiva contra el foc a totes les
instal·lacions del projecte, segons documentació de
projecte, queden inclosos en el cost de la partida els
següents conceptes:

- Segellat de passos elèctrics,
- Segellat de passos de canonades no inflamables
- Recobriment de conducte de planxa d'acer
galvanitzat o xemeneia de caldera.
- Segellat perimetral de les comportes tallafocs.
- Segellat de passos de canonades inflamables
- Abraçaderes intumescents per a passos de
canonades inflamables i no inflamables.
- Segellat de juntes de dilatació mitjançant coixí de
llana de roca d'alta densitat i selladors elàstics.
- Maniguets de segellat de canonades de sanejament
necessaris
- Caixons EI-180 per a pas de conductes que
travessin sectors d'ncendi, indicats als plànols.
- Tots els seegellats es realitzaran per aconseguir
EI-90, EI-120 o EI-180 entre sectors (en funció del
que s'indica al projecte).

Tot segons Normativa CTE-DB-SI.

NOTA:
Totes les actuacions estaran d'acord amb lo establert
al projecte executiu i la normativa vigent que és
d'aplicació.

Rend.: 1,000 3.360,00 €

COST DIRECTE 3.360,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.360,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EEKSPP01 u Partida alçada dels honoraris per a l'elaboració d'un
estudi d'impacte acústic que justifiqui el nivell
d'inmissió sonora que generen els equips de
tractament d'aire instal·lats a la coberta dels vestidors
(UTA i bomba de calor), i que proposi sol·lucions
d'atenuació acústica que permetin assolir els nivells
d'inmissió a l'exterior i als veïns mínims que exigeix la
normativa acústica vigent. S'inclouen mesures
acústiques realitzades in-situ amb sonómetres i
espectòmetres homologats.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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EEV4Z210 m Partida alçada a justificar en obra de cablejat tipus
RZ1-0,6/1kV multiparell de seccions segons plànols
de control. S'inclou canalització amb tub corbable de
PVC de diàmetre adequat seg. REBT des de armari
de control fins als receptors finals (bombes
circuladores, electrovàlvules, sondes, etc.). S'inclou
tot el material i mà d'obra necessaris per deixar la
instal·lació completament acabada i en funcionament.

Rend.: 1,000 750,00 €

COST DIRECTE 750,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 750,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EY00PAIM Pa Partida alçada d'imprevistos a justificar en obra.

NOTA: Caldrà justificar cada actuació, partida o
material davant la D.F. per a la seva aprovació.

Rend.: 1,000 30.000,00 €

COST DIRECTE 30.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EY00PP01 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per
deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de
rases per canalització de canonades a una profunditat
no inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements
empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas
d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes
desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.

Rend.: 1,000 2.417,77 €

COST DIRECTE 2.417,77000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.417,7700

________________________________________________________________________________________________________________

EY00PP02 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per
deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de
rases per canalització de canonades a una profunditat
no inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements
empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas
d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes
desaprofitats resultat d'aquests treballs.

Rend.: 1,000 1.153,55 €
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* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.

COST DIRECTE 1.153,55000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.153,5500

________________________________________________________________________________________________________________

EY00PP03 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per
deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de
rases per canalització de canonades a una profunditat
no inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements
empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas
d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes
desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.

Rend.: 1,000 2.250,00 €

COST DIRECTE 2.250,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.250,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EY00PP04 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per
deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de
rases per canalització de canonades a una profunditat
no inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements
empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas
d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes
desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.

Rend.: 1,000 4.500,00 €

COST DIRECTE 4.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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EY00PP05 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per
deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de
rases per canalització de canonades a una profunditat
no inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements
empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas
d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes
desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.

Rend.: 1,000 1.750,00 €

COST DIRECTE 1.750,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.750,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EY00PP06 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per
deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de
rases per canalització de canonades a una profunditat
no inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements
empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas
d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes
desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.

Rend.: 1,000 3.200,00 €

COST DIRECTE 3.200,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.200,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EY00PP07 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per
deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de
rases per canalització de canonades a una profunditat
no inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements
empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas
d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.

Rend.: 1,000 1.000,00 €



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 427

PARTIDES ALÇADES

* Retirada de les restes d'obra i altres productes
desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.

COST DIRECTE 1.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EY00PP08 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per
deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de
rases per canalització de canonades a una profunditat
no inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements
empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas
d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes
desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EY00PP09 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per
deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de
rases per canalització de canonades a una profunditat
no inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements
empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas
d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes
desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.

Rend.: 1,000 3.150,00 €

COST DIRECTE 3.150,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.150,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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EY00PP10 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per
deixar la instal·lació completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de
rases per canalització de canonades a una profunditat
no inferior a 0,80m. respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements
empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas
d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes
desaprofitats resultat d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada.

Rend.: 1,000 2.800,00 €

COST DIRECTE 2.800,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.800,0000

________________________________________________________________________________________________________________

III160B U Subministrament i instal·lació de punt de llum en
sostre o paret. S'inclou p.p. de línia d'alimentació amb
cable unipolar H07Z1-K (AS)de secció 1,5 mm2 i
canalització en tub rígid/flexible de PVC de DN20 des
de caixa de derivació, segons requisits del R.E.B.T. i
accessoris pel muntatge i connexionat.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K21CPA01 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge
i arrencada dels elements de la instal·lació de
clima/calefacció existents (canonades, conductes,
aïllaments, suports, difusors, toberes, reixes,
valvuleria, bombes circuladores,bescanviadors, etc.) a
eliminar amb mitjans manuals segons plànols de
projecte. S'inclou neteja, càrrega a camió, transport
del residu fins a l'abocador més proper, i taxes per a
la gestió del residu. S'inclou transport i despeses
adicionals DGT per el transport i col·locació dels
UTA'S/ i climatzadores. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K21CPA02 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge
i arrencada dels elements de la instal·lació de
calefacció existents (canonades, aïllaments, suports,
valvuleria, calderes, bombes circuladores, etc.) a
eliminar amb mitjans manuals segons plànols de
projecte. S'inclou neteja, càrrega a camió, transport
del residu fins a l'abocador més proper, i taxes per a
la gestió del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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K21EPA01 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge
i arrencada dels elements de la instal·lació elèctrica
de baixa tensió existents (canalitzacions, cablejat,
suports, caixes de derivació, mecanismes, bateries de
condensadors, etc.) a eliminar amb mitjans manuals
segons plànols de projecte. S'inclou neteja, càrrega a
camió, transport del residu fins a l'abocador més
proper, i taxes per a la gestió del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 1.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K21FPA01 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge
i arrencada dels elements de la instal·lació de
fontaneria i ACS existents (canonades, aïllaments,
valvuleria, bombes circuladores, etc.) a eliminar amb
mitjans manuals segons plànols de projecte. S'inclou
neteja, càrrega a camió, transport del residu fins a
l'abocador més proper, i taxes per a la gestió del
residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 1.240,00 €

COST DIRECTE 1.240,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.240,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K21PAE01 u Partida alçada a justificar en obra per a l'actualització
del quadre general de baixa tensió del pavelló,
mitjançant la substitució dels elements (aparellatge)
no homologats per edificis de pública concurrència o
que es trobin en mal estat de conservació. S'inclou
etiquetatge amb etiquetes de baquelita, p.p.
d'accessoris pel muntatge i connexionat, i tot el
material i mà d'obra necessaris per deixar la
instal·lació totalment acabada i en funcionament.

Rend.: 1,000 2.400,00 €

COST DIRECTE 2.400,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K21PAE02 u Partida alçada a justificar en obra per a la renovació
de l'enllumenat d'emergència dels vestuaris, grades,
pista esportiva, passadissos i hall d'entrada. Inclou la
instal·lació de noves lluminàries d'emergència de
reforç per tal d'aconseguir en tots els locals una
il·luminació mínima de 1 lux i, en el cas de
senyalització d'elements de protecció contra incendis i
quadres elèctrics, 5 lux. S'inclouen canalitzacions
elèctriques per a la seva alimentació i p.p.
d'accessoris pel muntatge i connexionat. Tot inclòs
per deixar la instal·lació completament acabada i
funcionant.

Rend.: 1,000 7.800,00 €

COST DIRECTE 7.800,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.800,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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K21PAF01 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge
de tots els circuits hidràulics vistos (no encastats) que
donen servei als vestidors (ACS. AFS i calefacció).
S'inclou neteja, càrrrega del residu en camió,
transport fins a l'abocador més proper i taxes per a la
gestió del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 1.200,00 €

COST DIRECTE 1.200,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.200,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K21PAF02 u Partida alçada a justificar en obra per a la instal·lació
dels circuits hidràulics corresponents que parteixen de
la sala de calderes fins a la instal·lació encastada
existent als vestidors del pavelló, mitjançant
canonada de polipropilè PPr de diàmetres equivalents
a l'existent i aïllament adequat amb espuma
elastomèrica d'espessor segons RITE. S'inclou
suportació, valvuleria, i p.p. d'accessoris pel muntatge
i connexionat. Tot inclòs per deixar la instal·lació
completament acabada i funcionant.

Rend.: 1,000 4.800,00 €

COST DIRECTE 4.800,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.800,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K21PCI01 u Partida alçada a justificar en obra per a la instal·lació
de senyalètica en l'edifici pavelló, cobrint totes les
zones i elements que contempla la normativa vigent
(CTE DB SI). Inclou rètols fotoluminiscents per a la
senyalització dels elements de protecció contra
incendis (extintors, pulsadors, BIEs, etc) i per a la
indicació de les vies d'evacuació i sortides de l'edfici.
Tot inclòs.

Rend.: 1,000 960,00 €

COST DIRECTE 960,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 960,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K21PCI02 u Partida alçada a justificar en obra per a la instal·lació
d'un sistema convencional de detecció automàtica i
alarma d'incendis segons normativa vigent, la
cobertura del qual s'extendrà a la zona de vestidors,
entrada, pista esportiva, bar, cuina, magatzems sota
grades, oficines laterals, escenari, sala de spinning,
grades, etc. del pavelló. S'inclouen detectors òptics,
pulsadors, centraleta d'alarma, sirena interior/exterior,
canalitzacions en cable 2x1,5 apantallat dins tub rígid
o flexible de PVC i tots els elements necessaris per
deixar la instal·lació completament acabada i
funcionant.

Rend.: 1,000 7.800,00 €

COST DIRECTE 7.800,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.800,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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K21PCI03 u Partida alçada a justificar en obra per a la
recol·locació dels extintors existents a una alçada
compresa entre 0,80 i 1,20 metres. S'inclou la
instal·lació de nous extintors de 6 kg de pols seca
ABC (eficàcia 21A-113B) per tal de reforçar la
cobertura existent i poder garantir el radi de 15
metres que exigeix la normativa, i tots els elements
necessaris per deixar la instal·lació totalment
acabada.

Rend.: 1,000 720,00 €

COST DIRECTE 720,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 720,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K21PCI04 u Partida alçada a justificar en obra per a la
sectorització del local on s'ubica el quadre general de
baixa tensió del pavelló. Es tracta de la construcció
d'una paret EI-120 mitjançant obra de fàbrica de rajol
ceràmic perforat a cara vista de 11,5 cm d'espessor, i
col·locació d'una porta tallafocs EI-60 d'una fulla per a
l'accés al recinte de 80x205cm. S'inclou retirada de
tancament i porta de fusta existents, neteja de les
runes, gestió del residu a l'abocador i taxes
corresponents, i tot el material i mà d'obra necessaris
per deixar la instal·lació acabada.

Rend.: 1,000 2.160,00 €

COST DIRECTE 2.160,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.160,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K21SPA01 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge
i arrencada dels elements de fusteries i serralleria a
eliminar amb mitjans manuals. S'inclou neteja,
càrrega a camió, transport del residu fins a l'abocador
més proper, i taxes per a la gestió del residu. Tot
inclòs.

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K21SPA02 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge
i arrencada dels elements de la instal·lació de
sanejament existents (canonades, suports, etc) a
eliminar amb mitjans manuals segons plànols de
projecte. S'inclou neteja, càrrega a camió, transport
del residu fins a l'abocador més proper, i taxes per a
la gestió del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 350,00 €

COST DIRECTE 350,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PACCONDG pa 1.- CONSIDERACIONS PREVIES

-En el present projecte, es consideren i, en
conseqüència, estan inclosos la totalitat de treballs,
subministraments,
costos i despeses corresponents a aconseguir la part
d'obra completament finalitzada. A aquest respecte,
entre
d'altres, destaquem expressament el control de
qualitat, les homologacions oficials i la legalització

Rend.: 1,000 0,00 €



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 432

PARTIDES ALÇADES

davant els
organismes competents.
-En el present projecte es consideren i, en
conseqüència, estan inclosos, la totalitat de treballs,
subministraments i
costos auxiliars per al muntatge, evacuació de
residus i neteja final d'obra.
- Quedarà inclòs a totes les partides adjudicades la
neteja d'obra de les zones de treball, deixant l'obra
neta cada
divendres, per a revisió de la DF, amb la gestió de
residus corresponent fins l'abocador autoritzat. La
ubicació dels
contenidors d'obra s'haurà d'aprovar prèviament per
la DF. Es sol·licitarà el codi generador de residus.
- Es responsabilitat de l'empresa adjudicatària del
present projecte:
.L'expressa acceptació, prèvia a la formalització del
contracte, de les prestacions indicades al respecte
així com la
seva quantificació econòmica.
.Subministrament d'informació definitòria de les
característiques dels treballs requerits.
.Coordinació dels treballs i control d'aquests.
.La planificació i coordinació inicial, pactada amb
l'empresa adjudicatària de les instal·lacions.
-Es sol·licita expressament una especial atenció i
minuciós anàlisi sobre els subministraments,
característiques i
treballs indicats en tots i cada un dels documents,
apartats i posicions que constitueixen el present
projecte.

2.- CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES

L'execució de la totalitat de l'obra, haurà de
planificar-se conjuntament amb el planning de
l'execució de les
instal·lacions.
-Acompliment normatiu i legal.
Els materials, sistemes i execució del muntatge
hauran d'ajustar-se a les normes oficials d'àmbit
nacional o local
d'obligat compliment, tenint, particularment en
compte els següents reglaments, normatives i
recomanacions:
.Codi Tècnic de l'Edificació.
- La valoració es realitzarà segons amidament teòric
de projecte, així com les certificacions posteriors. En
cap cas
s'acceptarà amidament segons albarans d'obra.
- Si durant l'execució apareixen noves feines a fer, es
farà de la següent manera:
.Preu contradictori nº....: URBANITZACIÓ /
EDIFICACIÓ (segons indicacions de la DF)
.No s'acceptaran preus contradictoris on no estigui
l'amidament detallat i el preu unitari.
.Els preus unitaris seran segons ITEC incloent
despeses generals i benefici industrial.
.Si al detall de les noves feines apareixen partides ja
valorades al pressupost inicial acceptat, es mantindrà
el preu
unitari d'aquesta oferta acceptada, indistintament de
la quantitat de l'amidament.
.Els preus contradictoris que es detallin segons
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material i mà d'obra, es realitzaran de la següent
manera:
- Mà d'obra d'oficial de primera: preu ITEC segons
voum d'obra contractat
- Mà d'obra ajudant/peó: preu ITEC segons volum
d'obra contractat
- Material: preu unitari per material

3.- COMPLEMENTS, PROVES I POSTA EN MARXA

En la configuració i valoració de la present obra
s'inclou igualment:
-Transports, descàrrega de material fins al tall de
treball, assegurances i embalatges.
-Treballs, mitjans i subministres per al moviment
horitzontal i vertical necessari per situar els equips i
elements al seu
emplaçament definitiu.
-Protecció dels equips i elements contra
deterioraments de qualsevol tipus fins a la recepció
definitiva.
-Subministrament de documentació tècnica,
acreditacions, homologacions i certificats d'idoneïtat
d’ús i de proves
realitzades, legalitzacions pertinents, manuals i
garanties.

L’Industrial adjudicat de les instal·lacions es veurà
obligat al compliment del seu planning parcial aprovat
per la DF i penalitzat segons contracte si endarereix
les activitats posteriors.

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PS3E1901 ud CONTADOR ENERGIA TERMICA

65-5-CLCG qp 25,0 m³/h, 300 mm x DN65 Acero inox. 1.598,00 + HC-003-20 M-Bus configurable
+ 2 entradas de pulsos (A, B)

537,19000 €
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Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 00 GENERAL

Título 3 01 CONDICIONS

1 PACCONDG pa 1.- CONSIDERACIONS PREVIES

-En el present projecte, es consideren i, en conseqüència, estan
inclosos la totalitat de treballs, subministraments,
costos i despeses corresponents a aconseguir la part d'obra
completament finalitzada. A aquest respecte, entre
d'altres, destaquem expressament el control de qualitat, les
homologacions oficials i la legalització davant els
organismes competents.
-En el present projecte es consideren i, en conseqüència, estan
inclosos, la totalitat de treballs, subministraments i
costos auxiliars per al muntatge, evacuació de residus i neteja final
d'obra.
- Quedarà inclòs a totes les partides adjudicades la neteja d'obra de
les zones de treball, deixant l'obra neta cada
divendres, per a revisió de la DF, amb la gestió de residus
corresponent fins l'abocador autoritzat. La ubicació dels
contenidors d'obra s'haurà d'aprovar prèviament per la DF. Es
sol·licitarà el codi generador de residus.
- Es responsabilitat de l'empresa adjudicatària del present projecte:
.L'expressa acceptació, prèvia a la formalització del contracte, de les
prestacions indicades al respecte així com la
seva quantificació econòmica.
.Subministrament d'informació definitòria de les característiques dels
treballs requerits.
.Coordinació dels treballs i control d'aquests.
.La planificació i coordinació inicial, pactada amb l'empresa
adjudicatària de les instal·lacions.
-Es sol·licita expressament una especial atenció i minuciós anàlisi
sobre els subministraments, característiques i
treballs indicats en tots i cada un dels documents, apartats i posicions
que constitueixen el present projecte.

2.- CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES

L'execució de la totalitat de l'obra, haurà de planificar-se conjuntament
amb el planning de l'execució de les
instal·lacions.
-Acompliment normatiu i legal.
Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d'ajustar-se a
les normes oficials d'àmbit nacional o local
d'obligat compliment, tenint, particularment en compte els següents
reglaments, normatives i recomanacions:
.Codi Tècnic de l'Edificació.
- La valoració es realitzarà segons amidament teòric de projecte, així
com les certificacions posteriors. En cap cas
s'acceptarà amidament segons albarans d'obra.
- Si durant l'execució apareixen noves feines a fer, es farà de la
següent manera:
.Preu contradictori nº....: URBANITZACIÓ / EDIFICACIÓ (segons
indicacions de la DF)
.No s'acceptaran preus contradictoris on no estigui l'amidament
detallat i el preu unitari.
.Els preus unitaris seran segons ITEC incloent despeses generals i
benefici industrial.
.Si al detall de les noves feines apareixen partides ja valorades al
pressupost inicial acceptat, es mantindrà el preu
unitari d'aquesta oferta acceptada, indistintament de la quantitat de
l'amidament.
.Els preus contradictoris que es detallin segons material i mà d'obra,
es realitzaran de la següent manera:

0,00 1,000 0,00

EUR
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- Mà d'obra d'oficial de primera: preu ITEC segons voum d'obra
contractat
- Mà d'obra ajudant/peó: preu ITEC segons volum d'obra contractat
- Material: preu unitari per material

3.- COMPLEMENTS, PROVES I POSTA EN MARXA

En la configuració i valoració de la present obra s'inclou igualment:
-Transports, descàrrega de material fins al tall de treball,
assegurances i embalatges.
-Treballs, mitjans i subministres per al moviment horitzontal i vertical
necessari per situar els equips i elements al seu
emplaçament definitiu.
-Protecció dels equips i elements contra deterioraments de qualsevol
tipus fins a la recepció definitiva.
-Subministrament de documentació tècnica, acreditacions,
homologacions i certificats d'idoneïtat d’ús i de proves
realitzades, legalitzacions pertinents,  manuals i garanties.

L’Industrial adjudicat de les instal·lacions es veurà obligat al
compliment del seu planning parcial aprovat per la DF i penalitzat
segons contracte si endarereix les activitats posteriors. (P - 0)

TOTAL Título 3 01.00.01 0,00

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 00 GENERAL

Título 3 02 IMPREVISTOS

1 EY00PAIM Pa Partida alçada d'imprevistos a justificar en obra.

NOTA: Caldrà justificar cada actuació, partida o material davant la
D.F. per a la seva aprovació.  (P - 0)

30.000,00 1,000 30.000,00

TOTAL Título 3 01.00.02 30.000,00

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 01 SANEJAMENT

1 4G41ZZ03 u Subministrament i col·locació de Subquadre de protecció i control de
l'equip de bombeig (SQB) format per armari plàstic marca
SCHNEIDER ELECTRIC serie PRISMA PLUS SISTEMA G, protecció
IP-30 amb porta cega. Al seu interior es col·locaran totes les
proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als
esquemes unifilars i càlculs elèctrics de projecte. S'inclou maniobra,
embarrat amb pletina de coure, borns, cablejat auxiliar, esquemes
elèctrics actualitzats, rotulació, identificadors per a cada element i
material de muntatge.

NOTA:

Es sobredimensionarà l'envolvent de tal manera que permeti una
amplicació de l'ordre del 30%. (P - 38)

551,49 1,000 551,49

2 K21SPA02 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge i arrencada dels
elements de la instal·lació de sanejament existents (canonades,
suports, etc) a eliminar amb mitjans manuals segons plànols de
projecte. S'inclou neteja, càrrega a camió, transport del residu fins a
l'abocador més proper, i taxes per a la gestió del residu. Tot inclòs. (P
- 0)

350,00 1,000 350,00

EUR
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3 PNN1-CNJR u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada de 2''
de diàmetre nominal, rotor tipus monocanal amb un pas útil de sòlids
de 40 a 50 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència
de 0.5 a 0.75 kW a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
col·locada en pericó de canalització soterrada (P - 234)

878,49 1,000 878,49

4 PD1A-F11J m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 113)

18,25 20,000 365,00

TOTAL Capítulo 01.01 2.144,98

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 02 FONTANERIA I ACS

Título 3 01 DISTRIBUCIÓ GENERAL

1 PFC0-4I10 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 147)

11,04 200,000 2.208,00

2 PFC0-4I0X m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 146)

8,07 88,000 710,16

3 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 145)

5,95 52,000 309,40

4 PFQ0-3KF4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt (P - 154)

11,38 200,000 2.276,00

5 PFQ0-3KF2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt (P - 153)

10,89 88,000 958,32

6 PFQ0-3KF1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt (P - 152)

10,16 52,000 528,32

7 PNE2-7667 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 222)

32,83 1,000 32,83

8 PN38-EBYZ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 211)

31,63 2,000 63,26

9 PN38-EBYT u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 209)

26,00 4,000 104,00

10 PN38-EBYN u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 208)

18,80 2,000 37,60

11 PN85-4IN6 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/2 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 219)

34,24 1,000 34,24

EUR
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TOTAL Título 3 01.02.01 7.262,13

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 02 FONTANERIA I ACS

Título 3 02 SALA DE CALDERES

Título 4 01 EQUIPS

1 ENL1Z6B1 u Bomba circuladora de rotor humit amb variador de freqüència integrat,
marca GRUNDFOS serie MAGNA 1 model 50-120 F o equivalent, amb
connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i
en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 12 bar i cabal màxim
33 m3/h, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants
permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 533 W de potència
nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.25 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre brides.  (P - 70)

2.728,18 2,000 5.456,36

2 ENL1Z565 u Bomba circuladora de rotor humit amb variador de freqüència integrat,
marca GRUNDFOS serie MAGNA 1 model 50-80 F o equivalent, amb
connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i
en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 8 bar i cabal màxim 27
m3/h, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents
de 230 V de tensió d'alimentació i 331 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0.25 segons REGLAMENTO (CE)
641/2009, muntada entre brides.  (P - 69)

2.452,96 2,000 4.905,92

3 ENL1Z465 u Bomba circuladora de rotor humit amb variador de freqüència integrat,
marca GRUNDFOS serie MAGNA 1 model 40-100 F o equivalent, amb
connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i
en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 10 bar i cabal màxim
22 m3/h, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants
permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 370 W de potència
nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.25 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre brides.  (P - 68)

1.898,48 2,000 3.796,96

4 ENL1ZZ65 u Bomba circuladora de rotor humit amb variador de freqüència integrat,
marca GRUNDFOS serie MAGNA 1 model 40-80 F o equivalent, amb
connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i
en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 8 bar i cabal màxim 19
m3/h, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents
de 230 V de tensió d'alimentació i 267 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0.25 segons REGLAMENTO (CE)
641/2009, muntada entre brides.  (P - 71)

2.139,54 2,000 4.279,08

5 ENL1Z365 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 32
mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple,
pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic
d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de
potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.21 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn,
muntada entre brides (P - 67)

1.405,04 5,000 7.025,20

6 EJACZ370 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta marca SEDICAL model
UFP-52/16LH7-C1-PN10 o equivalent, 60 kW de potència tèrmica, 16
plaques de titani , amb junta EPDM i connexions roscades de titani de
2´´, col·locat sobre bancada i connectat. (P - 61)

1.363,91 1,000 1.363,91

7 EJACZ470 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta marca SEDICAL model
UFP-52/21LH7-C1-PN10 o equivalent, 130 kW de potència tèrmica, 21
plaques de titani , amb junta EPDM i connexions roscades de titani de
2´´, col·locat sobre bancada i connectat. (P - 62)

1.413,56 1,000 1.413,56

8 PJ61-D6GU u Descalcificador compacte amb comandament per temps, amb pressió
mínima de 2 bar, de cabal 2,2 m3/h, de diàmetre 1''1/2 i muntat sobre
bancada (P - 194)

1.635,39 1,000 1.635,39

EUR
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TOTAL Título 4 01.02.02.01 29.876,38

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 02 FONTANERIA I ACS

Título 3 02 SALA DE CALDERES

Título 4 02 HIDRÀULICA

1 EEU2Z644 u Subministrament i muntatge de col·lector simple de polipropilè PPr de
DN 125mm, amb 6 sortides de 2 ´´ per a instal·lacions de calefacció.
Inclòs part proporcional d'accessoris pel muntatge. (P - 46)

248,32 2,000 496,64

2 PFQ0-3L0T m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de
diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 170)

30,07 6,000 180,42

3 PN38-EC2M u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 3, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 214)

109,85 13,000 1.428,05

4 PN38-EC2I u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 213)

46,53 52,000 2.419,56

5 PN38-EBYZ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 211)

31,63 21,000 664,23

6 PN38-EC2C u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 212)

13,72 12,000 164,64

7 PN38-EBYG u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 207)

12,33 8,000 98,64

8 PN85-4IN6 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/2 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 219)

34,24 6,000 205,44

9 PN85-4IN8 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 220)

47,80 14,000 669,20

10 PN85-4INF u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4'' de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 221)

17,57 2,000 35,14

11 PNE2-7676 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 223)

46,50 14,000 651,00

12 PNE2-7667 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 222)

32,83 4,000 131,32

13 PNE2-767W u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 224)

14,53 2,000 29,06

14 PNF2-H9QJ u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 40 mm
de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades,
amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada, muntada (P - 229)

785,73 1,000 785,73

15 PNF3-8G32 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 1/2'', tarada a 6 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment (P - 231)

12,99 8,000 103,92

16 PNF1-H9KE u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i
muntada roscada (P - 228)

33,04 6,000 198,24

17 PNF0-8G4S u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 1/2'', muntada superficialment (P - 226)

32,80 3,000 98,40

EUR
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18 PN72-H7VQ u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre
nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos
de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula,
instal·lada i connectada (P - 218)

578,24 2,000 1.156,48

19 PN72-H7VO u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre
nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm,
cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula,
instal·lada i connectada (P - 217)

547,97 1,000 547,97

20 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat
(P - 123)

16,83 8,000 134,64

21 PEUE-6YPZ u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65
mm, de <= 120°C, col·locat roscat (P - 126)

19,11 30,000 573,30

22 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 195)

19,84 65,000 1.289,60

23 PEVB-6PHU u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada (P - 131)

75,81 16,000 1.212,96

24 PEVB-H958 u Presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
(P - 132)

214,24 6,000 1.285,44

25 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 150)

40,37 30,000 1.211,10

26 PFC0-4I16 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 149)

18,93 22,000 416,46

27 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 148)

15,03 128,000 1.923,84

28 PFC0-4I10 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 147)

11,04 110,000 1.214,40

29 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 145)

5,95 18,000 107,10

30 PFQ0-3KSX m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 163)

7,37 18,000 132,66

31 PFQ0-3KWL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 164)

8,73 110,000 960,30

32 PFQ0-3KWQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 165)

10,21 128,000 1.306,88

33 PFQ0-3KWR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 166)

11,24 22,000 247,28

34 PFQ0-3KWW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de

12,90 30,000 387,00

EUR
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resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 167)

35 PEU6-6STS u Dipòsit d'expansió de 105 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1'', col·locat roscat
(P - 118)

221,78 2,000 443,56

36 PEU6-6STT u Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1'', col·locat roscat
(P - 119)

381,56 1,000 381,56

TOTAL Título 4 01.02.02.02 23.292,16

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 02 FONTANERIA I ACS

Título 3 02 SALA DE CALDERES

Título 4 03 CONTROL

1 EEV4Z210 m Partida alçada a justificar en obra de cablejat tipus RZ1-0,6/1kV
multiparell de seccions segons plànols de control. S'inclou canalització
amb tub corbable de PVC de diàmetre adequat seg. REBT des de
armari de control fins als receptors finals (bombes circuladores,
electrovàlvules, sondes, etc.). S'inclou tot el material i mà d'obra
necessaris per deixar la instal·lació completament acabada i en
funcionament. (P - 0)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Título 4 01.02.02.03 750,00

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 02 FONTANERIA I ACS

Título 3 03 DESMUNTATGES I ARRENCADES

1 K21FPA01 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge i arrencada dels
elements de la instal·lació de fontaneria i ACS existents (canonades,
aïllaments, valvuleria, bombes circuladores, etc.) a eliminar amb
mitjans manuals segons plànols de projecte. S'inclou neteja, càrrega a
camió, transport del residu fins a l'abocador més proper, i taxes per a
la gestió del residu. Tot inclòs. (P - 0)

1.240,00 1,000 1.240,00

TOTAL Título 3 01.02.03 1.240,00

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 02 FONTANERIA I ACS

Título 3 04 AJUDES

1 EY00PP01 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació
completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per
canalització de canonades a una profunditat no inferior a 0,80m.
respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.

2.417,77 1,000 2.417,77

EUR
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* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat
d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada. (P - 0)

TOTAL Título 3 01.02.04 2.417,77

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 02 FONTANERIA I ACS

Título 3 05 SISTEMA DE CLORACIÓ

1 PS3E6600 PA Partida alçada de desmuntatge del sistema actual de cloració, així com
el desmuntatge de tots els elements oportuns, per a una correcta
desinstal·lació del mateix. Inclou pp de tots les treball de paleteria
necessaris per la extració. S'inclou neteja, càrrega a camió, transport
del residu fins a l'abocador més proper, i taxes per a la gestió del
residu. Tot inclòs. (P - 279)

1.200,00 1,000 1.200,00

2 PS3E6700 ud Clorador Salino Industrial EX Idegis 180g/h para piscina pública
• Electrolisis D180EX
• Panel de control PR-420
• KIT TRI
• Bomba dosificadora

Descripción:
- Sistema de electrolisis salina auto-limpiante para aplicaciones en
piscinas de uso comercial de hasta 600 g.cloro/hora.
- Versiones disponibles para agua de mar.
- Células de alta presión TWIN CELL SYSTEM® equipadas con
electrodos calidad EX (8.000 - 12.000 horas).
- Ampliación de funciones mediante extensiones de control.
- Concepción industrial.
- Pantalla LCD táctil color.
- Contador de producción acumulada. (P - 280)

21.033,60 1,000 21.033,60

3 PS3E6800 ud Clorador Salino Industrial EX Idegis 300g/h para piscina pública
• 2 x Electrolisis D300EX
• Panel de control PR-420
• KIT TRI
• Bomba dosificadora

Descripción:
- Sistema de electrolisis salina auto-limpiante para aplicaciones en
piscinas de uso comercial de hasta 600 g.cloro/hora.
- Versiones disponibles para agua de mar.
- Células de alta presión TWIN CELL SYSTEM® equipadas con
electrodos calidad EX (8.000 - 12.000 horas).
- Ampliación de funciones mediante extensiones de control.
- Concepción industrial.
- Pantalla LCD táctil color.
- Contador de producción acumulada. (P - 281)

51.844,80 1,000 51.844,80

4 PS3E6900 PA Partida alçada d'integracio del sistema de cloració al BMS. Tot inclòs
(P - 282)

5.000,00 1,000 5.000,00

TOTAL Título 3 01.02.05 79.078,40

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 03 ELECTRICITAT

Título 3 01 QUADRES I SUBQUADRE ELÈCTRICS

EUR
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1 4G41ZQ01 u Subministrament i col·locació de Quadre General de Protecció i
Comandament (QGBT) format per armari metàl·lic combinable marca
SCHNEIDER ELECTRIC serie PRISMA PLUS SISTEMA G, protecció
IP-30 amb porta cega. Al seu interior es col·locaran totes les
proteccions de sobretensions, diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes unifilars i càlculs elèctrics de projecte. S'inclou
maniobra, embarrat amb pletina de coure, borns, cablejat auxiliar,
esquemes elèctrics actualitzats, rotulació, identificadors per a cada
element i material de montatge.

NOTA:

Es sobredimensionarà l'envolvent de tal manera que permeti una
amplicació de l'ordre del 30%. (P - 34)

7.420,36 1,000 7.420,36

2 4G41ZQ02 u Subministrament i col·locació de Subquadre Sala de Calderes (SQSC)
format per armari plàstic marca SCHNEIDER ELECTRIC serie
PRISMA PLUS SISTEMA G, protecció IP-30 amb porta cega. Al seu
interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes unifilars i càlculs
elèctrics de projecte. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de
coure, borns, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rotulació, identificadors per a cada element i material de muntatge.

NOTA:

Es sobredimensionarà l'envolvent de tal manera que permeti una
amplicació de l'ordre del 30%. (P - 35)

3.498,20 1,000 3.498,20

3 4G41ZQ03 u Subministrament i col·locació de Subquadre d'enceses per il·luminació
zona piscina (SQEP) format per armari plàstic marca SCHNEIDER
ELECTRIC serie PRISMA PLUS SISTEMA G, protecció IP-30 amb
porta cega. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions
diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes
unifilars i càlculs elèctrics de projecte. S'inclou maniobra, embarrat
amb pletina de coure, borns, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rotulació, identificadors per a cada element i material de
muntatge.

NOTA:

Es sobredimensionarà l'envolvent de tal manera que permeti una
amplicació de l'ordre del 30%. (P - 36)

454,14 1,000 454,14

TOTAL Título 3 01.03.01 11.372,70

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 03 ELECTRICITAT

Título 3 02 CIRCUITS ELÈCTRICS

1 EG32Z124 u Punt de llum de sostre o paret. S'inclou p.p. de línia d'alimentació fins
a caixa de derivació més propera, amb conductor de coure 450/750 V
de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), de secció 3 x 1.5
mm2, amb aïllament poliolefines i baixa emissió fums; i canalització en
tub rígid de PVC, segons requisits del R.E.B.T. i accessoris pel
muntatge i connexionat. (P - 49)

10,47 180,000 1.884,60

2 EG2DZGM7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 150 mm i amplària 500 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport (P - 48)

56,44 60,000 3.386,40

3 K21PAE03 u Partida alçada a justificar en obra de revisió de l'estat de la instal·lació
elèctrica existent en el pavelló i instal·lació de línies noves d'iguals
característiques per substituir les existents. S'inclouen totes les

1.500,00 1,000 1.500,00

EUR
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actuacions necessàries per tal de deixar la instal·lació completament
acabada i funcionant. (P - 74)

4 PG2N-EUHE m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 178)

1,51 40,000 60,40

5 PG2N-EUHL m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 179)

1,78 184,000 327,52

6 PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 181)

3,15 300,000 945,00

7 PG2P-6T09 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 182)

3,57 230,000 821,10

8 PG33-E6E3 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 188)

6,79 34,000 230,86

9 PG33-E6CV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 187)

2,91 150,000 436,50

10 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 186)

2,28 130,000 296,40

11 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 185)

1,88 388,000 729,44

12 PG33-E44Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P
- 183)

8,67 18,000 156,06

13 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P
- 184)

12,64 70,000 884,80

14 PG13-E31Z u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 175)

23,53 22,000 517,66

15 PG12-DH7N u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment (P - 174)

17,09 35,000 598,15

TOTAL Título 3 01.03.02 12.774,89

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 03 ELECTRICITAT

Título 3 03 MECANISMES

EUR
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1 PG6E-76W5 u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat
superficialment (P - 190)

14,42 5,000 72,10

2 PG6O-77MZ u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 191)

16,54 9,000 148,86

3 PG70-HAWF u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim
de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i
230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre,
amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras (P - 192)

77,30 2,000 154,60

4 PG4C-BICL u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 250V de
tensió assignada d'aïllament (Ui), unipolar (1P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons
UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a
pressió (P - 189)

15,62 12,000 187,44

TOTAL Título 3 01.03.03 563,00

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 03 ELECTRICITAT

Título 3 04 DESMUNTATGES I ARRENCADES

1 K21EPA01 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge i arrencada dels
elements de la instal·lació elèctrica de baixa tensió existents
(canalitzacions, cablejat, suports, caixes de derivació, mecanismes,
bateries de condensadors, etc.) a eliminar amb mitjans manuals
segons plànols de projecte. S'inclou neteja, càrrega a camió, transport
del residu fins a l'abocador més proper, i taxes per a la gestió del
residu. Tot inclòs. (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

2 P21DD-HBK8 u Desmuntatge per a substitució de projector amb equip elèctric integrat,
muntat sobre lira de suport, a una alçària entre 10 i 19 m, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 86)

43,63 21,000 916,23

3 P21DD-HBK1 u Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior amb
tubs fluorescents del tipus línia continua, equipada amb dos tubs de 58
W com a màxim, muntada suspesa a una alçària de 3 m com a màxim,
inclosa la retirada dels elements de suspensió o carril, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 84)

15,89 9,000 143,01

4 P21DD-HBK7 u Desmuntatge per a substitució de projector amb equip elèctric integrat,
muntat sobre lira de suport, a una alçària de 10 m com a màxim, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 85)

21,81 11,000 239,91

5 P21DE-HBJ5 u Desmuntatge per a substitució d'armari metàl·lic de peu, de
800x600x2000 mm com a màxim (ample x fondo x alt), amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 87)

211,93 4,000 847,72

TOTAL Título 3 01.03.04 3.146,87

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 03 ELECTRICITAT

Título 3 05 AJUDES

EUR
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1 EY00PP02 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació
completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per
canalització de canonades a una profunditat no inferior a 0,80m.
respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat
d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada. (P - 0)

1.153,55 1,000 1.153,55

TOTAL Título 3 01.03.05 1.153,55

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 04 IL·LUMINACIÓ

1 EHQLZ1M0 u Projector per a exterior amb leds marca GEWISS model GWP2174NS
SMART[PRO]2.0 o equivalent, amb una vida útil <= 40000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum assimètrica intensiva, de 165 W
de potència, flux lluminós de 18800 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP68, col·locat (P - 57)

509,82 1,000 509,82

2 EHQLZ1R1 u Projector per a exterior amb leds marca GEWISS sèrie SMART [PRO]
2.0 ref. GWP2274AS o equivalent amb una vida útil <= 40000 h, de
forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de
330 W de potència, flux lluminós de 39200 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP66, col·locat (P - 59)

886,50 3,000 2.659,50

3 EHQLZ1R0 u Projector per a exterior amb leds marca GEWISS sèrie SMART [PRO]
2.0 ref. GWP2274MS o equivalent, amb una vida útil <= 40000 h, de
forma rectangular, amb distribució de la llum circular 30º, de 330 W de
potència, flux lluminós de 40000 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau
de protecció IP66, col·locat (P - 58)

886,50 3,000 2.659,50

4 EHB5ZH53 u Llumenera estanca amb leds marca GEWISS sèrie Smart[3] Plus
referència GWS3323AT840 o equivalent, amb una vida útil <= 50000
h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 50 W de potència,
flux lluminós de 7500 lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment (P - 56)

230,82 0,000 0,00

5 EHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de potència, flux lluminós
de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment (P - 55)

80,41 11,000 884,51

6 EHB53751 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 700 mm de llargària, 17 W de potència, flux lluminós de
1800 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment (P - 54)

61,45 1,000 61,45

7 EH61RH99 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe

111,33 8,000 890,64

EUR
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II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 52)

8 EH61RH49 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 51)

93,13 28,000 2.607,64

9 EH6EZ320 u Kit d'emergència permanent per a làmpada LED marca GEWISS serie
SMART3 model GWS3198, amb carregador-convertidor de bateria i
bateria de Ni-Cd, grau de protecció IP65 i una autonomia de 3h,
col·locat (P - 53)

174,15 0,000 0,00

10 EG8CZ1DD u Driver per a equips DALI, amb accés a bus del sistema per cable ,
muntat a carril DIN i connectat. (P - 50)

97,61 0,000 0,00

11 EMD2Z130 u Interruptor de contacte cablejat, per a muntatge encastat en perfileria,
amb contacte NC, inclòs cable de 3 fils de 2 m de llargària, col·locat (P
- 65)

31,48 8,000 251,84

12 E442Z025 m Perfil angular en L de 200x100x12mm, d'acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, treballat a taller, amb una capa
d'imprimació antioxidant i pintat, col·locat a l'obra amb soldadura (P -
40)

28,73 0,000 0,00

13 PHV1-HC13 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups de llums, amb
alimentació i sortida de bus, per a col.locar en carril DIN, muntat i
connectat (P - 193)

438,09 1,000 438,09

14 PG13-E325 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 176)

27,55 30,000 826,50

15 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 100)

30,46 25,000 761,50

16 PS3E6300 PA Partida alçada realització de torre d'il·luminació, incloent la realització
dels tasts oportuns per a la verificació de la fonamentació actual.
Inclou torre d'il·luminació, instal·lació i nova fonamentació per a la
correcta instal·lació de la mateixa i conexionat des de la canalització
existent. (P - 276)

3.500,00 1,000 3.500,00

TOTAL Capítulo 01.04 16.050,99
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Capítulo 05 CONTROL BMS

Título 3 01 MATERIAL DE CAMP

1 PS3E6000 u PRESOSTAT FALTA D'AIGUA (P - 273) 141,26 5,000 706,30

2 PS3E7000 u PRESSIÓ DIFERENCIAL LIQUIDS PREMASGARD SDH400 (P - 283) 409,37 3,000 1.228,11

3 PS3E8000 u SENSOR D'HUMITAT I TEMPERATURA AMBIENT (P - 285) 88,49 1,000 88,49

4 PS3E9000 u SENSOR TEMPERATURA I HUMITAT MODBUS PER A MUNTATGE
EXTERIOR NBB-MOTH2 (P - 286)

127,86 1,000 127,86

5 PS3E1100 u FONT CARRIL DIN 24V 0,42 A 10W (P - 237) 37,69 1,000 37,69

6 PS3E1200 u SONDA DE INMERSIÓN DE 50MM CON VAINA (P - 238) 60,51 35,000 2.117,85

7 PS3E1300 u SONDA DE INMERSIÓN DE 100MM CON VAINA (P - 239) 84,00 9,000 756,00

8 PS3E1400 u SONDA DE CONTACTO CON ABRAZADERA (P - 240) 48,36 2,000 96,72

9 PS3E1500 u PICOGATEWAY INDOR IP/MODBUS 8CH

Gateway de comunicación LoRa IP/Modbus con 8 canales (P - 241)

641,91 1,000 641,91

10 PS3E1600 u SENLAB H INDOOR

Sensor de temperatura y humedad relativa (P - 242)

104,25 10,000 1.042,50

EUR



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

PRESSUPOST Data: 18/07/22 Pàg.: 14

11 PS3E1700 u SENLAB X INDOOR/OUTDOOR CONFIGURATION (P - 243) 14,13 10,000 141,30

12 PS3E1800 u CONTADOR ENERGIA TERMICA (P - 244) 754,72 2,000 1.509,44

13 PS3E1900 u CONTADOR ENERGIA TERMICA

65-5-CLCG qp 25,0 m³/h, 300 mm x DN65 Acero inox. 1.598,00 +
HC-003-20 M-Bus configurable + 2 entradas de pulsos (A, B) (P - 245)

548,29 1,000 548,29

14 PS3E2100 u CVM-E3-MINI-MC-485-IC

Analizador de redes trifàsico RS485 para transformadores MC (P -
247)

275,84 2,000 551,68

15 PS3E2200 u MC1-30-250/400/500 A (P - 248) 52,11 6,000 312,66

16 PS3E4200 u Reserva de punts equipaments existents.

Inclou material de camp necessari i programació i integració al
sistema BMS (P - 287)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Título 3 01.05.01 11.906,80
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Capítulo 05 CONTROL BMS

Título 3 02 QUADRE DE CONTROL

1 PS3E2300 u REDY PROCESS XS

100 recursos (P - 249)

449,87 1,000 449,87

2 PS3E2400 u UPGRADE REDY-PROCESS XS TO L (P - 250) 858,92 1,000 858,92

3 PS3E2500 u INTRAVISION

Supervisión local integrada: Interfaces de visualización
personalizables y multi-soporte, paneles de control, gráficas e
informes. (P - 251)

197,96 1,000 197,96

4 PS3E2600 u CONNECT-DIN REDY P6 (P - 252) 143,69 1,000 143,69

5 PS3E2700 u CONNECT-DIN P9 (P - 253) 125,87 3,000 377,61

6 PS3E2800 u PLUG510 POWER 230VAC (P - 254) 115,34 3,000 346,02

7 PS3E2900 u PLUG POWER 230V REDY (P - 255) 134,78 1,000 134,78

8 PS3E3100 u PLUG518 EXTENBUS / 1COM RS485 (P - 256) 105,62 3,000 316,86

9 PS3E3200 u PLUG 7.0.0.0 (P - 257) 125,87 5,000 629,35

10 PS3E3300 u PLUG 0.4.0.0 (P - 258) 125,87 6,000 755,22

11 PS3E3400 u PLUG 0.0.4.0 (P - 259) 144,50 8,000 1.156,00

12 PS3E3500 u PLUG 0.0.2.2 (P - 260) 277,34 7,000 1.941,38

13 PS3E3600 u PLUG528 MBUS 5 SLAVES (P - 261) 266,81 1,000 266,81

TOTAL Título 3 01.05.02 7.574,47
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Capítulo 05 CONTROL BMS

Título 3 03 PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA

1 PS3E3700 u PROGRAMACIÓ (P - 262) 5.884,65 1,000 5.884,65

2 PS3E3800 u PUESTA EN SERVICIO (P - 263) 2.336,85 1,000 2.336,85

3 PS3E3900 u ESQUEMES ELECTRICS (P - 264) 546,75 1,000 546,75

EUR
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4 PS3E4100 u MANUAL I DOCUMENTACIÓ (P - 266) 182,25 1,000 182,25

TOTAL Título 3 01.05.03 8.950,50
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Capítulo 05 CONTROL BMS

Título 3 04 QUADRE DE CONTROL ENLLUMENAT

1 EEVZ0003 u Quadre elèctric de control incloent controlador/s lliurement
programable/s marca Sauter amb comunicació BACnet/IP i DALI, pel
control de 24 punts connectats a bornes incloent senyals de reserva i
264 punts d'integració via bus DALI, amb els elements necessaris tals
com:
- Estació escalable EY-RC505F018 amb 2 busos DALI
- Estació escalable EY-RC504F021 amb 1 bus DALI
- Font d'alimentació EY-PS051F800 (3 u)
- Mòduls I/O EY-EM527F001 (3 u)
- Armari metàl·lic Himel o similar
- Transformador 230/24 Vac,
- Base endoll
- Borns i elements protecció.
Totalment cablejat a bornes.
(P - 47)

4.939,54 1,000 4.939,54

TOTAL Título 3 01.05.04 4.939,54
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Capítulo 05 CONTROL BMS

Título 3 05 AJUDES

1 EY00PP03 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació
completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per
canalització de canonades a una profunditat no inferior a 0,80m.
respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat
d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada. (P - 0)

2.250,00 1,000 2.250,00

TOTAL Título 3 01.05.05 2.250,00
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Capítulo 06 CLIMATITZACIÓ

Título 3 01 EQUIPS

1 EEJTZP27 u Unidades de tratamiento de aire modulares marca SYSTEMAIR gama
Geniox, cuenta con una robusta estructura rígida con perfiles
galvanizados prelacados resistentes a la corrosión y esquinas en

24.560,89 2,000 49.121,78
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material plástico ABS que reducen el puente térmico. Los paneles de
cerramiento son de tipo sándwich de 0,8 mm espesor, construidos en
chapa Magnesio Zinc ZM310, con aislamiento interior de 60 mm de
lana mineral, incombustible, de densidad 60 kg/m3. Con certificado
EUROVENT y con la siguiente clasificación conforme a la norma
europea UNE EN 1886-2009: Resistencia mecánica - Clase D1
Estanqueidad de unidad - 400 Pa - Clase L1 Estanqueidad de unidad +
700 Pa - Clase L1 Fugas derivación en filtros - Clase F9 Transmisión
térmica - Clase T2 Factor puente térmico - Clase TB2 Espesor de la
chapa / Material - 0,8 mm / Magnesio Zinc ZM310 Espesor del
aislamiento - 60 mm Tipo de aislamiento / densidad - Lana mineral / 60
kg/m3 Clase de protección a la corrosión de la envolvente - C5 (según
EN ISO 12944-2) Clase de reacción al fuego - A1 (según DIN 4102)
Estanqueidad de las compuertas - Clase C4 Acabado interior -
HygenicByDesign Certificaciones materiales plásticos - ISO 846

AHU-Geniox GX20 con Cuadro de Fuerza (P - 44)

2 EEH7ZNQ0 u Unitat exterior de bomba de calor d'expansió directa amb condensació
per aigua marca LG serie MULTI V WATER IV model ARWN400LAS4
o equivalent, de 112 kW de potència tèrmica aproximada en fred i 126
kW en calor, de 23,34 kW de potència elèctrica total absorbida i un
COP al voltant de 5, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 2
compressors semihermètics alternatius i fluid frigorífic R407c o R410a,
amb bescanviadors de tubs de coure i carcassa d'acer, col.locada.
S'inclou junta de derivació model ARCNN21, suportació de l'equip amb
silenblocks antivibratoris de molla i p.p. d'accessoris pel muntatge i
connexionat. (P - 43)

41.980,64 2,000 83.961,28

3 PEZ1-6RX4 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a
(P - 133)

82,76 10,000 827,60

4 PE380-HAIS u Aereoescalfador per a aigua calenta, de 32,6 kW de potència calorífica
per a una temperatura de l'aigua de 80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C
de temperatura d'entrada de l'aire, de 2800 m3/h de cabal d'aire, com
a màxim, col·locat amb suports murals i connectat (P - 115)

918,59 1,000 918,59

5 PS3E59000 u Junta de derivación LG para uds. exteriores Multi V Bomba de Calor,
modelo ARCNN21. (P - 296)

264,45 2,000 528,90

TOTAL Título 3 01.06.01 135.358,15
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Capítulo 06 CLIMATITZACIÓ

Título 3 02 XARXA DISTRIBUCIÓ D'AIRE

1 PS3E1000 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes a 45º, paral·leles a la
dimensió major, d'alumini anoditzat color mate extruït (AA), provistes
d'una junta en la part posterior del marc, DMT-AR+SP+CM(O) AA dim.
800X150 mm, fixació amb cargol ocult (O) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL o similar. Subministrament i col·locació, incl. pp
d'accessoris. (P - 236)

74,72 6,000 448,32

2 PS3E2000 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes a 45º, paral·leles a la
dimensió menor, d'alumini anoditzat color mate extruït (AA), provistes
d'una junta en la part posterior del marc, EMT-AR+CM(O) AA dim.
1000x500 mm, fixació amb cargol ocult (O) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL o similar. Subministrament i col·locació, incl. pp
d'accessoris. (P - 246)

162,37 3,000 487,11

3 PS3E4000 u Reixeta de retorn, de simple deflexió, para conductos circulares,
construïda en acer galvanitzat i lacada color gris M9006, BMC (T)
M9006 dim. 800x150 mm, fixació amb cargols visibles (T). Marca
MADEL o similar. Subministrament i col·locació, incl. pp d'accessoris.
(P - 265)

53,01 4,000 212,04

4 PS3E5000 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral
de conducte circular vist de 315 mm de diàmetre de connexió i 166
mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard,, col.locada

203,49 32,000 6.511,68
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(P - 267)

5 PE42-48UX m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 500 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
(P - 116)

175,39 51,000 8.944,89

6 PS3E6100 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 1 mm, aïllament IBR i planxa d'acer inoxidable amb unió marc
cargolat i clips, muntat adossat amb suports. amb una conductivitat
tèrmica <=0.004 W/mK, (P - 274)

80,73 487,720 39.373,64

7 PS3E6200 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes a 45º, paral·leles a la
dimensió major, d'alumini anoditzat color mate extruït (AA), provistes
d'una junta en la part posterior del marc, EMT-AR+SP+CM(O) AA dim.
800X250 mm, fixació amb cargol ocult (O) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL o similar. Subministrament i col·locació, incl. pp
d'accessoris. (P - 275)

85,79 0,000 0,00

8 PE54-35EA m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb
suports (P - 117)

41,56 1.378,600 57.294,62

TOTAL Título 3 01.06.02 113.272,30
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Capítulo 06 CLIMATITZACIÓ

Título 3 03 HIDRÀULICA

1 ENL1Z365 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 32
mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple,
pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic
d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de
potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.21 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn,
muntada entre brides (P - 67)

1.405,04 2,000 2.810,08

2 EG2DZGM7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 150 mm i amplària 500 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport (P - 48)

56,44 20,000 1.128,80

3 PEU7-6RU0 u Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament
tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 300 l
de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2'', de
pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (P - 121)

1.133,49 1,000 1.133,49

4 PEU6-6STV u Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat
roscat (P - 120)

133,85 1,000 133,85

5 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 195)

19,84 6,000 119,04

6 PEUE-6YPY u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8'' de diàmetre, d'esfera de 38
mm, de <= 80°C, col·locat roscat (P - 125)

19,11 3,000 57,33

7 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat
(P - 123)

16,83 1,000 16,83

8 PN38-EBYX u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 210)

55,43 13,000 720,59

9 PN85-4IN8 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 220)

47,80 2,000 95,60

10 PN72-H7VN u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre
nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm,
cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula,
instal·lada i connectada (P - 216)

460,77 1,000 460,77
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11 PNE2-7667 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 222)

32,83 2,000 65,66

12 PN72-H7V3 u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal
1'' i kvs=5,7, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada (P - 215)

90,10 1,000 90,10

13 PNF3-8G32 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 1/2'', tarada a 6 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment (P - 231)

12,99 2,000 25,98

14 PN38-EBYG u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 207)

12,33 3,000 36,99

15 PN85-4INF u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4'' de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 221)

17,57 1,000 17,57

16 PNE2-767W u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 224)

14,53 2,000 29,06

17 PNF0-8G4S u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 1/2'', muntada superficialment (P - 226)

32,80 1,000 32,80

18 PNF1-H9KE u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i
muntada roscada (P - 228)

33,04 1,000 33,04

19 PEVB-6PHU u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada (P - 131)

75,81 3,000 227,43

20 PEVB-6PHF u Sonda d'humitat relativa en conducte, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada (P - 127)

319,68 2,000 639,36

21 PEVB-6PHS u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada
i connectada (P - 129)

84,86 2,000 169,72

22 PEVB-6PHT u Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada (P - 130)

76,73 2,000 153,46

23 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 148)

15,03 160,000 2.404,80

24 PFQ0-3KXB m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 169)

16,75 160,000 2.680,00

25 PF54-6RXW m Tub de coure R250 (semidur) 1''5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix
1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
(P - 140)

79,25 15,000 1.188,75

26 PF54-6RXO m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 1
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
139)

30,39 15,000 455,85

27 PFQ0-3KSF m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 162)

6,22 15,000 93,30

28 PFQ0-3KX1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 168)

11,08 15,000 166,20
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TOTAL Título 3 01.06.03 15.186,45
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Capítulo 06 CLIMATITZACIÓ

Título 3 04 CONTROL

1 4G41ZQ04 u Subministrament i col·locació de Quadre de control de la UTA, format
per armari metàl·lic, protecció IP-54 amb porta cega. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques,
mòduls de control i passarela a MODBUS per integració al BMS, tot
segons indicacions del fabricant. S'inclou maniobra, embarrat amb
pletina de coure, borns, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rotulació, identificadors per a cada element i material de
muntatge.

NOTA:

Es sobredimensionarà l'envolvent de tal manera que permeti una
amplicació de l'ordre del 30%. (P - 37)

4.840,23 2,000 9.680,46

TOTAL Título 3 01.06.04 9.680,46

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 06 CLIMATITZACIÓ

Título 3 05 PROTECCIÓ ACÚSTICA

1 EEKS397E u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 mm
d'amplària, 400 mm d'alçària i 1500 mm de llargària, amb 5 cel·les de
llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de
gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat (P -
45)

811,46 4,000 3.245,84

2 EEKSPP01 u Partida alçada dels honoraris per a l'elaboració d'un estudi d'impacte
acústic que justifiqui el nivell d'inmissió sonora que generen els equips
de tractament d'aire instal·lats a la coberta dels vestidors (UTA i
bomba de calor), i que proposi sol·lucions d'atenuació acústica que
permetin assolir els nivells d'inmissió a l'exterior i als veïns mínims que
exigeix la normativa acústica vigent. S'inclouen mesures acústiques
realitzades in-situ amb sonómetres i espectòmetres homologats. (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Título 3 01.06.05 4.745,84

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 06 CLIMATITZACIÓ

Título 3 06 DESMUNTATGES I ARRENCADES

1 L21E5882 u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior emissora o
climatitzador, de 140 kW com a màxim, muntada superficialment o
prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual i mecànica sobre camió o contenidor (P - 78)

105,41 1,000 105,41

2 K21CPA01 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge i arrencada dels
elements de la instal·lació de clima/calefacció existents (canonades,
conductes, aïllaments, suports, difusors, toberes, reixes, valvuleria,
bombes circuladores,bescanviadors, etc.) a eliminar amb mitjans
manuals segons plànols de projecte. S'inclou neteja, càrrega a camió,
transport del residu fins a l'abocador més proper, i taxes per a la gestió

2.500,00 1,000 2.500,00

EUR
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del residu. S'inclou transport i despeses adicionals DGT per el
transport i col·locació dels UTA'S/ i climatzadores. Tot inclòs. (P - 0)

TOTAL Título 3 01.06.06 2.605,41

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 06 CLIMATITZACIÓ

Título 3 07 AJUDES

1 EY00PP04 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació
completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per
canalització de canonades a una profunditat no inferior a 0,80m.
respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat
d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada. (P - 0)

4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Título 3 01.06.07 4.500,00

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 07 PRODUCCIÓ SOLAR

Título 3 01 EQUIPS

1 EJABS301 u Subministrament i col·locació d'equip DRAIN BACK compacte per a la
protecció del camp solar (sup. màxima de col·lectors de 100 m2 i fins a
40 col·lectors solars connectables), marca BAXI model DB 100 o
equivalent, format pels següents elements:

- Dipòsit acumulador inoxidable de 150 litres de capacitat.
- Regulador de cabal.
- Bomba de circulació de primari.
- Circulador de secundari.
- Bescanviador de plaques.
- Centraleta solar Premium.
- Regulador de freqüencia.
- Mesurador d'energia.

S'inclou part proporcional de valvuleria, elements de mesura, i part
proporcional d'accessoris pel muntatge i connexionat. (P - 60)

5.601,36 1,000 5.601,36

2 ENL1ZZ65 u Bomba circuladora de rotor humit amb variador de freqüència integrat,
marca GRUNDFOS serie MAGNA 1 model 40-80 F o equivalent, amb
connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i
en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 8 bar i cabal màxim 19
m3/h, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents
de 230 V de tensió d'alimentació i 267 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0.25 segons REGLAMENTO (CE)
641/2009, muntada entre brides.  (P - 71)

2.139,54 2,000 4.279,08

3 PS3E4900 u Joc acoblament CH-SOL per a dos col·lectors solars SOL 20 0/250 (P
- 294)

192,20 7,000 1.345,40

EUR
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4 PS3E5100 u Joc acoblament inter-col·lectors ICS-SOL per a col·lectors solars SOL
200/250 (P - 268)

130,64 26,000 3.396,64

5 PS3E5200 u Suport coberta plana per a dos col·lectors plans SOL/MED 20 0/250 (P
- 269)

416,57 7,000 2.915,99

6 PS3E5300 u Col·lector solar pla SOL 250H Captador solar pla selectiu, marca
*BAXI, de 2,51 m² de superfície bruta i 2,37 m² de superfície útil de
captació, per a muntatge sobre coberta plana , coberta inclinada o
integrable en teulada. Equació característica: 0,812 - 3,478·T* -
0,018·G·T*2. Contrasenya de certificació GPS-8449.Absorbidor
d'alumini altament selectiu de tubs de coure en serpentí soldats
mitjançant làser. Coeficient absorció = 0,95. Carcassa d'alumini gris en
color *RAL 7016 fortament aïllada. Aïllament inferior amb fibra de vidre
(40 mm) recolzat en la planxa d'alumini del fons. Coberta de vidre
*texturizado de 3,2 mm, temperat i de baix contingut en ferro. Permet
connexions en paral·lel fins a bateries de 10 captadors mitjançant
accessoris de fàcil muntatge. Mesures
*2187x1147x87 mm. (P - 270)

941,68 38,000 35.783,84

7 PS3E5400 u Suplement suport coberta plana per a un col·lector pla SOL
200/250 (P - 271)

264,81 26,000 6.885,06

8 PS3E5500 u Líquido solar FAC 10. Debe mezclarse con agua. (P - 272) 147,65 9,000 1.328,85

TOTAL Título 3 01.07.01 61.536,22

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 07 PRODUCCIÓ SOLAR

Título 3 02 HIDRÀULICA

1 PEU6-6STT u Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1'', col·locat roscat
(P - 119)

381,56 2,000 763,12

2 PEU6-6STV u Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat
roscat (P - 120)

133,85 1,000 133,85

3 PEUE-6YPW u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65
mm, de <= 80°C, col·locat roscat (P - 124)

18,58 4,000 74,32

4 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 195)

19,84 8,000 158,72

5 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat
(P - 123)

16,83 2,000 33,66

6 PEVB-6PHU u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada (P - 131)

75,81 2,000 151,62

7 PN38-EBYZ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 211)

31,63 8,000 253,04

8 PN38-EC2I u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 213)

46,53 8,000 372,24

9 PN85-4IN8 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 220)

47,80 2,000 95,60

10 PN72-H7VQ u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre
nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos
de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula,
instal·lada i connectada (P - 218)

578,24 1,000 578,24

11 PNE2-7676 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 223)

46,50 2,000 93,00

EUR
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12 PNF2-H9QP u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos
d'ametall, connexions roscades de M28x1,5 i amb adptador per a tub
de 22 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la
temperatura, muntada (P - 230)

69,72 1,000 69,72

13 PNF3-8G3C u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 1/2'', tarada a 3 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment (P - 232)

12,78 5,000 63,90

14 PNF1-H9KE u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i
muntada roscada (P - 228)

33,04 5,000 165,20

15 PNF0-8G4T u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió
mascle-femella de diàmetre 1/2'', muntada superficialment (P - 227)

32,80 2,000 65,60

16 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 148)

15,03 20,000 300,60

17 PFC0-4I10 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 147)

11,04 30,000 331,20

18 PFC0-4I0X m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 146)

8,07 18,000 145,26

19 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 145)

5,95 12,000 71,40

20 PFQ0-3KMC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 158)

7,69 26,000 199,94

21 PFQ0-3KMD m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 159)

7,89 45,000 355,05

22 PFQ0-3KM0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 155)

6,76 12,000 81,12

23 PFQ0-3KM1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 156)

7,49 138,000 1.033,62

24 PFQ0-3KMG m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 160)

9,88 70,000 691,60

25 PNF0-3NED m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm
de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment (P - 225)

29,70 40,000 1.188,00

26 PFQ0-3KM4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 157)

8,04 20,000 160,80

EUR
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27 PFR0-3NEA m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm
de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment (P - 171)

21,35 26,000 555,10

28 PFR0-3NEB m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm
de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment (P - 172)

23,76 45,000 1.069,20

29 PF51-6RXJ m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 138)

9,98 120,000 1.197,60

30 PFC0-4HSX m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm,
sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 144)

21,91 20,000 438,20

31 PFQ0-3KNS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 161)

6,85 20,000 137,00

32 PG2J-4BMO m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat,
d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 177)

85,91 50,000 4.295,50

TOTAL Título 3 01.07.02 15.323,02

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 07 PRODUCCIÓ SOLAR

Título 3 03 ELECTRICITAT I CONTROL

1 1G22S303 u Partida alçada de subministrament i muntatge de la instal·lació
elèctrica i de control del sistema de producció solar segons plànols de
projecte i indicacions de la D.F. S'inclou cablejat i canalització
superficial, quadres elèctrics de protecció i control, equips de regulació
i p.p. d'accessoris pel muntatge i connexionat. Tot inclòs i d'acord amb
els requeriments del REBT i ITCs que l'acompanyen, així com altra
normativa que li sigui d'aplicació. (P - 23)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Título 3 01.07.03 750,00

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 07 PRODUCCIÓ SOLAR

Título 3 04 DESMUNTATGES I ARRENCADES

1 P21G8-CUN9 u Desmuntatge per a substitució de captador solar pla de 2,6 m2 de
superfície màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
89)

38,72 38,000 1.471,36

2 K21ES302 u Partida alçada per al desmuntatge dels diferents elements de la
instal·lació de producció solar existent (canonades, aïllaments,
valvuleria, equips de bombeig, equips de regulació i control, etc.)
segons plànols de projecte i indicacions de la D.F. S'incolu càrrega a
camió, transport a abocador més proper i taxes de gestió del residu. (P
- 73)

750,49 1,000 750,49

3 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 92)

23,00 10,000 230,00

EUR
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TOTAL Título 3 01.07.04 2.451,85

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 07 PRODUCCIÓ SOLAR

Título 3 05 AJUDES

1 EY00PP05 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació
completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per
canalització de canonades a una profunditat no inferior a 0,80m.
respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat
d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada. (P - 0)

1.750,00 1,000 1.750,00

TOTAL Título 3 01.07.05 1.750,00

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 08 CALEFACCIÓ

Título 3 01 XARXA DE DISTRIBUCIÓ

1 EN317727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 66)

24,01 4,000 96,04

2 PFC0-4I10 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 147)

11,04 70,000 772,80

3 PFC0-4I0X m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 146)

8,07 80,000 645,60

4 PF56-FJJJ m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 143)

13,15 38,000 499,70

5 PF56-FJJI m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 142)

11,63 22,000 255,86

6 PF56-FJJG m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 141)

9,90 96,000 950,40

7 PFQ0-3KF2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt (P - 153)

10,89 80,000 871,20

8 PN38-EBYZ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 211)

31,63 2,000 63,26

EUR
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9 PFQ0-3KF4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt (P - 154)

11,38 70,000 796,60

10 P89R-4W4W m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat de 2'' de diàmetre, com a màxim (P - 102)

4,71 156,000 734,76

11 PS3E54000 PA Partida alçada de connexionat d'evacuació de fums de les calderes a
la xarxa existent d'evacuació de fums. Inclou desmuntatge de
l'evacuació existent i muntatge de les noves sortides. Inclou fixacions i
accessoris. Inclou clapetes antirretorn. Inclou connexionat amb
conducte de xapa d'acer galvanitzat i p/p d'acoplament. (P - 295)

650,00 1,000 650,00

TOTAL Título 3 01.08.01 6.336,22

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 08 CALEFACCIÓ

Título 3 02 EQUIPS I VALVULERIA

1 ENL1Z365 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 32
mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple,
pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic
d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de
potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.21 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn,
muntada entre brides (P - 67)

1.405,04 1,000 1.405,04

2 PFM4-8G5H u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2,
cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa
maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat
(P - 151)

37,71 2,000 75,42

3 PN38-EBYT u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 209)

26,00 3,000 78,00

4 PN38-EBYZ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 211)

31,63 4,000 126,52

5 PNE2-7667 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 222)

32,83 1,000 32,83

6 PN85-4IN6 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/2 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 219)

34,24 1,000 34,24

7 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 195)

19,84 2,000 39,68

8 PEUE-6YPY u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8'' de diàmetre, d'esfera de 38
mm, de <= 80°C, col·locat roscat (P - 125)

19,11 2,000 38,22

9 PEVB-6PHS u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada
i connectada (P - 129)

84,86 1,000 84,86

10 PEVB-6PHR u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada
i connectada (P - 128)

56,33 1,000 56,33

11 PS3E4300 u Generador modular de condensació per a gas natural Ygnis model
Varblok Eco C 120/240, compost per dues calderes apilades, potència
útil 50/30 °C de 232,5 kW per a funcionament a temperatura variable
de caldera sense temperatura mínima de retorn. Fabricada en acer
inoxidable AISI 316 L. Entrada programable per a 0-10V o atur/marxa
extern. Sortida programable indicadora d'avaria. Sobrepressió
xemeneia 150 Pa. Gestió de cascada. Cremador modulante des del
10,1 de la potència travant en cascada. Rendiment fins al 105,1 .
Classe 6 de NOx. Pressió de servei 10bar. Dimensionis longitud x
ample x altura 836 x 700 x 1258 mm. Pes en buit 350 kg. Volum

18.323,79 3,000 54.971,37

EUR
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d'aigua 32 litres. Consum elèctric màxim 332W. Apta per a xemeneies
de polipropilè. Garantia de 5 anys en cos de caldera i 2 anys completa
(P - 288)

12 PS3E4400 u INTERFAZ DE COM OCI 345 BUS LPB PARA COMUNICACIÓN
CASCADA (P - 289)

90,69 6,000 544,14

13 PS3E4500 u SONDA DE TEMPERATURA PARA CASCADA MODELO QA+VAINA
INMERSION (P - 290)

70,79 1,000 70,79

14 PS3E4600 u SONDA DE HUMOS PARA NAVISTEM (P - 291) 82,94 3,000 248,82

15 PS3E4700 u INTERFAZ LPB A MODBUS (P - 292) 143,69 6,000 862,14

TOTAL Título 3 01.08.02 58.668,40

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 08 CALEFACCIÓ

Título 3 03 DESMUNTATGES I ARRENCADES

1 P21G0-4RU7 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada
unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 88)

203,53 3,000 610,59

2 K21CPA02 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge i arrencada dels
elements de la instal·lació de calefacció existents (canonades,
aïllaments, suports, valvuleria, calderes, bombes circuladores, etc.) a
eliminar amb mitjans manuals segons plànols de projecte. S'inclou
neteja, càrrega a camió, transport del residu fins a l'abocador més
proper, i taxes per a la gestió del residu. Tot inclòs. (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

3 PS3E4800 u Posta en Marxa VARBLOK/VARBOX (P - 293) 224,65 3,000 673,95

TOTAL Título 3 01.08.03 2.784,54

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 08 CALEFACCIÓ

Título 3 04 AJUDES

1 EY00PP06 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació
completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per
canalització de canonades a una profunditat no inferior a 0,80m.
respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat
d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada. (P - 0)

3.200,00 1,000 3.200,00

TOTAL Título 3 01.08.04 3.200,00

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 09 GAS NATURAL

EUR
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1 PNG0-H9KV u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del
tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb
connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 350 mbar, muntada (P
- 233)

184,12 1,000 184,12

2 PM14-HCJA u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment (P -
198)

258,20 2,000 516,40

3 PM12-HB92 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors
remots, instal·lada (P - 197)

373,06 1,000 373,06

4 PEUA-H9BG u Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C, termòmetre de
control, pilot de senyal de bloqueig, polsador de reconnexió i beina
d´acer inoxidable, instal·lat (P - 122)

127,58 1,000 127,58

5 PM18-385Z u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de
protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior (P - 203)

59,65 1,000 59,65

6 EM11Z5CO u Cable trenat per detectors, pulsadors i alarmes, resistent al foc, de
2x1,5 mm2, trenat i apantallat, flexible amb aïllament 250V, muntat a
l'interior d'un tub. Inclòs totes les ajudes de paleta necessàries,
accessoris i elements de conneció i fixació. Instal·lat i connectat. (P -
63)

2,63 12,000 31,56

7 PG2P-6SZK m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 180)

3,24 12,000 38,88

8 PG12-DH7J u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 173)

14,54 2,000 29,08

9 EY00PP07 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació
completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per
canalització de canonades a una profunditat no inferior a 0,80m.
respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat
d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada. (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítulo 01.09 2.360,33

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Título 3 01 DETECCIÓ D'INCENDIS

1 PM11-383V u Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble
alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret (P - 196)

280,68 1,000 280,68

2 PM15-4ICQ u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 199)

35,35 24,000 848,40

EUR
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3 PM17-386S u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 200)

21,15 3,000 63,45

4 PM18-385P u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior (P -
201)

31,77 1,000 31,77

5 PM18-385V u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-66,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior (P -
202)

31,77 1,000 31,77

6 PAW8-78PJ u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb
polsador de desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la
norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (P - 107)

37,66 2,000 75,32

7 PG2P-6SZK m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 180)

3,24 300,000 972,00

8 PG12-DH7J u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 173)

14,54 20,000 290,80

9 EM11Z5CO u Cable trenat per detectors, pulsadors i alarmes, resistent al foc, de
2x1,5 mm2, trenat i apantallat, flexible amb aïllament 250V, muntat a
l'interior d'un tub. Inclòs totes les ajudes de paleta necessàries,
accessoris i elements de conneció i fixació. Instal·lat i connectat. (P -
63)

2,63 440,000 1.157,20

10 EM11Z960 u Font d'alimentació, per retenedors magnètics de portes RF, de 24V -
2A, muntat en caixa amb carregador de bateries (P - 64)

230,13 1,000 230,13

TOTAL Título 3 01.10.01 3.981,52

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Título 3 02 EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 PM32-H88H u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i
una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i
possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del
sostre, instal·lat (P - 206)

90,06 10,000 900,60

2 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 205)

82,25 3,000 246,75

3 PM20-DG50 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de
metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment,
inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de
connexió i muntatge (P - 204)

291,04 3,000 873,12

4 PF18-B4CR m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura, fabricat
d'acer S195 T, d'1 1/4 '' de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat= 42,4 mm i DN= 32 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de
3,2 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1
sortida de maniguet per 6m de llargària de tub, amb connexió de
maniguet ranurada i diàmetre 1 '', acabat pintat, amb grau de dificultat
baix i col·locat suspès amb abraçadores (P - 134)

34,83 10,000 348,30

5 PF18-B4GG m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura, fabricat
d'acer S195 T, d'1 1/2 '' de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat= 48,3 mm i DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de
3,2 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1
sortida de maniguet per 6m de llargària de tub, amb connexió de
maniguet ranurada i diàmetre 1 1/4 '', acabat pintat, amb grau de

39,17 76,000 2.976,92

EUR
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dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores (P - 136)

6 PF18-B4DL m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura, fabricat
d'acer S195 T, de 2 '' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=
60,3 mm i DN= 50 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,6 mm
segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1 sortida de
maniguet per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet
ranurada i diàmetre 1 1/2 '', acabat pintat, amb grau de dificultat baix i
col·locat suspès amb abraçadores (P - 135)

50,31 10,000 503,10

7 PF18-B4JX m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura, fabricat
d'acer S195 T, de 2 1/2 '' de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat= 76,1 mm i DN= 65 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de
3,6 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1
sortida de maniguet per 6m de llargària de tub, amb connexió de
maniguet ranurada i diàmetre 2 '', acabat pintat, amb grau de dificultat
baix i col·locat suspès amb abraçadores (P - 137)

57,56 30,000 1.726,80

TOTAL Título 3 01.10.02 7.575,59

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Título 3 03 SENYALITZACIÓ

1 PSS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical (P - 297)

10,15 24,000 243,60

2 PSS0-6Z1V u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 299)

18,41 8,000 147,28

3 PSS0-6Z1S u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 298)

15,72 10,000 157,20

TOTAL Título 3 01.10.03 548,08

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Título 3 04 PROTECCIÓ PASSIVA

1 E7DZI137 u Subministrament i col·locació de tota la instal·lació de protecció
passiva contra el foc a totes les instal·lacions del projecte, segons
documentació de projecte, queden inclosos en el cost de la partida els
següents conceptes:

- Segellat de passos elèctrics,
- Segellat de passos de canonades no inflamables
- Recobriment de conducte de planxa d'acer galvanitzat o xemeneia
de caldera.
- Segellat perimetral de les comportes tallafocs.
- Segellat de passos de canonades inflamables
- Abraçaderes intumescents per a passos de canonades inflamables i
no inflamables.
- Segellat de juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta
densitat i selladors elàstics.
- Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaris
- Caixons EI-180 per a pas de conductes que travessin sectors
d'ncendi, indicats als plànols.
- Tots els seegellats es realitzaran per aconseguir EI-90, EI-120 o

3.360,00 1,000 3.360,00

EUR
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EI-180 entre sectors (en funció del que s'indica al projecte).

Tot segons Normativa CTE-DB-SI.

NOTA:
Totes les actuacions estaran d'acord amb lo establert al projecte
executiu i la normativa vigent que és d'aplicació. (P - 0)

2 P7D0-5RK5 m2 Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb
vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements
superficials (P - 95)

21,30 4,000 85,20

3 P83EJ-9TUP m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per
estructura d'autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2plaques tipus resistent al foc (F) de
15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament (P - 97)

75,97 5,000 379,85

TOTAL Título 3 01.10.04 3.825,05

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Título 3 05 AJUDES

1 EY00PP08 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació
completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per
canalització de canonades a una profunditat no inferior a 0,80m.
respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat
d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada. (P - 0)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Título 3 01.10.05 2.500,00

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 01 DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 82)

15,10 15,000 226,50

2 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 80)

7,37 38,000 280,06

3 P214Q-4RPH m2 Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 81)

25,80 1,000 25,80

4 P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc
de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 83)

632,40 2,500 1.581,00

5 P2R5-DT2F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb

5,28 10,000 52,80

EUR
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un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 90)

6 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 91)

23,00 10,000 230,00

TOTAL Título 3 01.11.01 2.396,16

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 02 OBRA NOVA

1 P6126-H8S0 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,7 cm, de maó calat esmaltat
color, HD, categoria I,R-20, segons la norma UNE-EN 771-1, de
238x117x50 mm, de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt
1:2:10 amb ciment CEM II (P - 94)

88,94 1,750 155,65

2 P4FC-546E u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m
de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret
(P - 93)

21,83 4,000 87,32

3 P812-6FBU m2 Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP),
de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 96)

16,10 125,000 2.012,50

4 P846-9JOG m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 98)

29,88 76,000 2.270,88

5 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 101)

5,84 80,000 467,20

6 PS3E6500 PA Partida alçada per a la realització de la zona de pas entre la sala de
calderes i la zona de la piscina, incloent el rebaix de la solera existent,
excavació, i realització de les parets de formigó, realització de la nova
solera i pavimentació de la zona amb paviment de formigo, segons
indicacions de la DF. Inclosos tots els treballs necessaris per a una
perfecta realització del pas de les instal·lacions. S'inclou neteja,
càrrega a camió, transport del residu fins a l'abocador més proper, i
taxes per a la gestió del residu. Tot inclòs.

(P - 278)

3.800,00 1,000 3.800,00

7 PDBG-61UV u Tapa de planxa d'acer i marc d'acer galvanitzat S275JR de 60x60 cm,
col·locada sobre bastiment d'acer galvanitzat, ancorat amb morter
ciment 1:4 (P - 114)

113,31 2,000 226,62

TOTAL Título 3 01.11.02 9.020,17

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 01 ENDERROCS, DECONSTRUCCIÓ I ACTUACIONS PRÈVIES

NIVELL 3 01 ENDERROC ESTRUCTURES

NIVELL 4 01 ENDERROC D'ESCALES METÀL·LIQUES

1 1EAEEXX0010 m² Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, formada per peces simples
de perfils laminats, esglaons i barana d'acer, amb equip de oxitall, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
CM: mesurat en planta (P - 5)

4,90 2,803 13,73

EUR
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TOTAL NIVELL 4 01.11.03.01.01.01 13,73

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 01 ENDERROCS, DECONSTRUCCIÓ I ACTUACIONS PRÈVIES

NIVELL 3 02 ENDERROC TANCAMENTS I DIVISÒRIES

NIVELL 4 01 ENDERROC DE MURS

1 1EAMMH0040R m³ D'enderroc de murs de maó perforat o totxo massís, pres amb morter
de ciment, de gruix variable, amb compressor. S'inclou neteja i
retirada de runes.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de
projecte deduint forats majors a 1 m² (P - 6)

89,56 4,701 421,02

2 1EAMMH0060R m³ D'enderroc de murs de formigó armat, de gruix variable, amb
compressor. S'inclou neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de
projecte deduint forats majors a 1 m² (P - 7)

216,33 0,429 92,81

TOTAL NIVELL 4 01.11.03.01.02.01 513,83

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 01 ENDERROCS, DECONSTRUCCIÓ I ACTUACIONS PRÈVIES

NIVELL 3 03 ENDERROC I EXTRACCIÓ DE PAVIMENTS

1 1EAP400010R m² D'extracció de paviments de formigó en massa, amb compressor fins a
un gruix de 15 cm. S'inclou neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació
gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m² (P - 8)

16,17 1,084 17,53

TOTAL NIVELL 3 01.11.03.01.03 17,53

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY

NIVELL 3 01 EXCAVACIONS

NIVELL 4 01 EXCAVACIONS DE POUS

NIVELL 5 01 EXCAVACIÓ POUS AMB MITJANS MANUALS

1 1ATEPL0020 m³ D'excavació de pous en terrenys fluixos, a mà.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons
documentació gràfica de projecte (P - 1)

56,11 11,914 668,49

TOTAL NIVELL 5 01.11.03.02.01.01.01 668,49

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

EUR
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Título 4 02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY

NIVELL 3 02 REOMPLERT, ESTESES I PICONATS

NIVELL 4 01 ESTESES I PICONATS A CEL OBERT

1 1ATRCN0080R m³ De base a paviment de formigó amb capa de grava de 20 a 40 mm de
diàmetre, amb estesa amb capes de gruix uniforme. S'inclou transport
de material a peu d'obra, estesa, anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons
documentació gràfica de projecte (P - 2)

50,71 1,429 72,46

TOTAL NIVELL 4 01.11.03.02.02.01 72,46

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 03 FONAMENTACIÓ

NIVELL 3 01 CAPES DE BASE I ANIVELLAMENT

1 1FONI00020R m² De capa de formigó de neteja en la base de les fonamentacions de 10
cm de gruix, amb formigó tipus HL-150/B/20, de dosificació 150 Kg/m³
de ciment pòrtland CEM I 32,5.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació
gràfica de projecte (P - 22)

15,30 0,160 2,45

TOTAL NIVELL 3 01.11.03.03.01 2,45

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 03 FONAMENTACIÓ

NIVELL 3 02 SABATES AÏLLADES I CORREGUDES

1 2FOS700020R m³ Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat,
realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-25/F/20/IIa fabricat en
central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 80 kg/m³. Inclús armadures d'espera
dels pilars o altres elements, filferro de lligar, i separadors. Sistema
d'encofrat recuperable de fusta, per a sabata aïllada o bé correguda de
fonamentació de secció rectangular, format per taulons de fusta,
amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema
d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments
necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat.
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la
seva col·locació en obra, així com totes les feines i petits materials no
descrits per deixar la partida correcta i completament acabada.

CM: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

(P - 33)

406,34 0,096 39,01

EUR



Pressupost de la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina municipal de Salou

PRESSUPOST Data: 18/07/22 Pàg.: 34

TOTAL NIVELL 3 01.11.03.03.02 39,01

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 03 FONAMENTACIÓ

NIVELL 3 03 PARETS I MURS DE BLOCS DE MORTER

NIVELL 4 01 PARETS  I MURS DE BLOC DE MORTER FORADAT

NIVELL 5 01 PARETS I MURS BLOC FORADAT PER REVESTIR

1 1TDBFR0100 m² De mur de bloc de morter de 30 cm de gruix per revestir, amb peces
de bloc foradat de color gris de 40x20x30 cm, aferrades amb morter de
ciment pòrtland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigó armat
HA-25/B/20/IIa i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb
una quantia de 20.5 kg/m².
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació
gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els
forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de
retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de
peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es
dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que
no es produirà la compensació. (P - 31)

136,25 11,115 1.514,42

2 1TDBFR0101 m² De muret de bloc de morter de 30 cm de gruix per revestir, amb peces
de bloc foradat de color gris de 40x20x30 cm, aferrades amb morter de
ciment pòrtland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigó armat
HA-25/B/20/IIa i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb
una quantia de 24 kg/m².
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació
gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els
forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de
retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de
peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es
dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que
no es produirà la compensació. (P - 32)

145,00 3,850 558,25

TOTAL NIVELL 5 01.11.03.03.03.01.01 2.072,67

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 04 ESTRUCTURA

NIVELL 3 01 ELEMENTS ESTRUCTURALS FORMIGÓ ARMAT - PILARS/JÀSSERES/LLOSES/XAP

NIVELL 4 01 REPARACIÓ ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT

1 1ESFRRE00010 m Reparació de front de forjat de formigó armat, de cantell 20 cm,
mitjançant picat del formigó deteriorat amb martell elèctric, eliminant el
formigó en mal estat fins a arribar a les armadures; sanejat de les
armadures que han quedat al descobert amb projecció en sec de raig
de partícules de material abrasiu (silicat d'alumini), eliminant la brutícia
superficial, el rovell i tota substància que pugui disminuir l'adherència

75,39 3,950 297,79

EUR
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entre les armadures i el material de reparació a aplicar, fins a arribar a
un grau de preparació Sa 2 ½ segons UNE-EN ISO 8501-1; aplicació
manual de morter monocomponent a base de ciment, inhibidors de
corrosió i polímers en pols, per a la protecció i passivació d'armadures
d'acer, i com pont d'unió entre morter de reparació i formigó existent,
garantint l'adherència entre ambdós, amb 1,5 kg/m² de consum mitjà;
restitució de la part afectada mitjançant aplicació manual de morter
fluït, d'elevada resistència mecànica i retracció compensada, amb una
resistència a compressió a 28 dies major o igual a 78,5 N/mm² i un
mòdul d'elasticitat major o igual a 20000 N/mm², classe R4, tipus CC,
segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, en capa de 40 mm de gruix mitjà, de consistència
fluïda. El preu inclou el desplaçament, muntatge i desmuntatge en obra
de l'equip de projecció. El preu inclou el muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat. (P - 21)

TOTAL NIVELL 4 01.11.03.04.01.01 297,79

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 04 ESTRUCTURA

NIVELL 3 02 ELEMENTS ESTRUCTURALS D'ACER LAMINAT

NIVELL 4 01 JÀSSERES, BIGUETES I LLINDES AMB PERFILS D'ACER LAMINAT

1 1ESAJE0020R kg Subministrament i muntatge de jàsseres i biguetes amb perfils d'acer
laminat en calent de classe S 275-J, amb perfils simples de tipologia
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, col·locat amb unions soldades.
(No s'inclou capa d'emprimació de protecció de la superfície d'acer,
valorada a part)
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica
de projecte (P - 18)

5,45 962,758 5.247,03

2 1ESAJE0021R kg Subministrament i muntatge de jàsseres i biguetes amb perfils d'acer
laminat en calent de classe S 275-J, amb perfils conformats de
tipologia L, T, U, RODÓ CALIBAT,... col·locat amb unions soldades.
(No s'inclou capa d'emprimació de protecció de la superfície d'acer,
valorada a part)
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica
de projecte
(P - 19)

3,75 92,937 348,51

TOTAL NIVELL 4 01.11.03.04.02.01 5.595,54

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 04 ESTRUCTURA

NIVELL 3 02 ELEMENTS ESTRUCTURALS D'ACER LAMINAT

NIVELL 4 02 ESTRUCTURES AMB PERFILS TUBULARS D'ACER LAMINAT

1 1ESAT80010R kg Subministrament i muntatge de tancament per accés restringit amb
perfils d'acer laminat en calent de classe S 275-J, amb perfils tubulars
de tipologia quadrats, rodons, rectangulars col·locat amb unions
soldades.
(No s'inclou capa d'emprimació de protecció de la superfície d'acer,
valorada a part)
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica
de projecte
(P - 20)

5,34 830,973 4.437,40

EUR
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TOTAL NIVELL 4 01.11.03.04.02.02 4.437,40

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 04 ESTRUCTURA

NIVELL 3 02 ELEMENTS ESTRUCTURALS D'ACER LAMINAT

NIVELL 4 03 ELEMENTS AUXILIARS PER ESTRUCTURES D'ACER LAMINAT

1 1ESAAL0010R kg De subministrament i col·locació de reforços d'elements
d'encastament, recolzament de graons, replans i rigiditzadors, amb
perfils conformats d'acer laminat S-275-JR, col·locat a l'obra amb
soldadura.
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica
de projecte (P - 12)

5,39 649,245 3.499,43

2 1ESAAL0026R kg De subministrament i col·locació de platina d'arrencada a fonaments
per a pilars metàl·lics, suports de llindes i altres elements estructurals,
d'acer laminat S275JR de 100x140x10mm, amb 2 espàrrecs cargolats
de 10 mm de diàmetre d'acer corrugat tipus B-500SD de 20 cm de
longitud aferrats amb resina tipus epoxi a solera existent. S'inclou
forat central, preparació i muntat a taller i col·locat a obra, platines de
subjecció, ecpaçat i tallat, així com tot el petit material necessari per
deixar l'element perfectament col·locat a obra.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de
projecte

(P - 13)

30,26 1,000 30,26

3 1ESAAL0027R kg De subministrament i col·locació de platina d'arrencada a fonaments
per a pilars metàl·lics, suports de llindes i altres elements estructurals,
d'acer laminat S275JR de 120x120x10mm, amb 2 espàrrecs cargolats
de 10 mm de diàmetre d'acer corrugat tipus B-500SD de 20 cm de
longitud aferrats amb resina tipus epoxi a solera existent. S'inclou
forat central, preparació i muntat a taller i col·locat a obra, platines de
subjecció, ecpaçat i tallat, així com tot el petit material necessari per
deixar l'element perfectament col·locat a obra.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de
projecte
(P - 14)

30,26 2,000 60,52

4 1ESAAL0028R kg De subministrament i col·locació de platina d'arrencada a fonaments
per a pilars metàl·lics, suports de llindes i altres elements estructurals,
d'acer laminat S275JR de 120x120x8mm, amb 4 espàrrecs cargolats
de 8 mm de diàmetre d'acer corrugat tipus B-500SD de 20 cm de
longitud aferrats amb resina tipus epoxi a solera existent. S'inclou
forat central, preparació i muntat a taller i col·locat a obra, platines de
subjecció, ecpaçat i tallat, així com tot el petit material necessari per
deixar l'element perfectament col·locat a obra.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de
projecte (P - 15)

30,26 1,000 30,26

5 1ESAAL0029R ut De subministrament i col·locació de platina d'arrencada a fonaments
per a pilars metàl·lics, suports de llindes i altres elements estructurals,
d'acer laminat S275JR de 160x160x8mm, amb 4 espàrrecs cargolats
de 8 mm de diàmetre d'acer corrugat tipus B-500SD de 20 cm de
longitud aferrats amb resina tipus epoxi a solera existent. S'inclou
forat central, preparació i muntat a taller i col·locat a obra, platines de
subjecció, ecpaçat i tallat, així com tot el petit material necessari per
deixar l'element perfectament col·locat a obra.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de
projecte
(P - 16)

30,26 1,000 30,26

6 1ESAAX0056 ut De subministrament i col·locació de platina d'arrencada a fonaments
per a pilars metàl·lics, d'acer laminat S275JR de 300x300x12 mm de

111,96 4,000 447,84

EUR
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guix, amb 6 espàrrecs cargolats de 20 mm de diàmetre d'acer corrugat
tipus B-500SD de 50 cm de longitud i 20 cm de pata. S'inclou forat
central, introducció dels espàrrecs al formigó fresc, fixació dels
espàrrecs a la placa amb cargols i reomplert de l'espai entre la placa i
el formigó amb morter expansiu.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de
projecte (P - 17)

TOTAL NIVELL 4 01.11.03.04.02.03 4.098,57

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 05 ALTRES REVESTIMENTS

NIVELL 3 01 GELOSIES

1 1REOGR0170R m² De gelosia de lamel·les d'alumini, de 10x30mm, acabat lacat amb a
color a decidir per la propietat, ancorada a  perfils amb tornilleria d'inox.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació
gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m² (P - 24)

58,20 39,100 2.275,62

TOTAL NIVELL 3 01.11.03.05.01 2.275,62

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 06 PAVIMENTS I SOLERES DE FORMIGÓ I IMPRESOS

NIVELL 3 01 PAVIMENTS FORMIGÓ PER ARMAR

NIVELL 4 01 PAVIMENT FORMIGÓ HA-25/B, 15 cm

1 1REPD30030R m² De paviment de formigó per armar, de ciment pòrtland HA-25/B/20/IIa,
de 15 cm de gruix i amb acabat remolinat i lliscat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació
gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m² (P - 27)

36,29 14,170 514,23

2 1REPD00060R m³ D'abocat de formigó amb camió bomba, a paviments.
Criteri d'amidament: volum mesurada segons documentació gràfica de
projecte (P - 26)

15,02 14,170 212,83

TOTAL NIVELL 4 01.11.03.06.01.01 727,06

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 06 PAVIMENTS I SOLERES DE FORMIGÓ I IMPRESOS

NIVELL 3 02 MALLES ACER CORRUGAT

NIVELL 4 01 MALLA B 500 T DE 20x20 cm / PAVIMENTS

1 1REPA5A030R m² D'armat de paviment, amb malla electrosoldada C-251 d'acer corrugat
B 500 S, de límit elàstic 500 N/mm², de mesures de quadrícula 20x20
cm, 8 mm de diàmetre, col·locada  horitzontal.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació
gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m² (P - 25)

5,52 22,073 121,84

EUR
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TOTAL NIVELL 4 01.11.03.06.02.01 121,84

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 06 PAVIMENTS I SOLERES DE FORMIGÓ I IMPRESOS

NIVELL 3 03 ESCALES

1 1REPGG0230R ml Formació esgraonat ceràmic sobre llosa d'escala, amb bloc de morter
de 40x20x30 cm reomplert amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica
de projecte
(P - 28)

24,85 7,500 186,38

TOTAL NIVELL 3 01.11.03.06.03 186,38

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 07 GESTIÓ DE RESIDUS

NIVELL 3 01 CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES

1 1EAT800020R m³ De càrrega i transport de runes amb carretó, carregat a mà.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons
documentació gràfica (P - 9)

48,09 7,000 336,63

2 1EAT800080R ut Recollida i transport a l'abocador controlat de runa semibruta amb
contenidor metàl·lic de 1,5 m³, inclou la taxa de l'abocador.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons volum enderrocat
mesurat en perfil esponjat (P - 10)

95,00 1,000 95,00

3 1EAT800140R ut Recollida i transport a l'abocador controlat de runa semibruta amb
contenidors de 6 m³, inclou la part proporcional de taxa de l'abocador.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons volum enderrocat
mesurat en perfil esponjat (P - 11)

213,00 1,000 213,00

TOTAL NIVELL 3 01.11.03.07.01 644,63

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 07 GESTIÓ DE RESIDUS

NIVELL 3 02 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES

1 1ATT800010R m³ De càrrega i transport de terres amb carretó, carregat a mà.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons
documentació gràfica de projecte (P - 3)

48,09 7,000 336,63

2 1ATT800050R t Taxa per abocament en dipòsit controlat, de terres per camió mitjà de
6 m³ de caixa.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons volum
excavat (P - 4)

1,66 12,600 20,92

TOTAL NIVELL 3 01.11.03.07.02 357,55

EUR
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Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 08 SEGURETAT I SALUT LABORAL

NIVELL 3 01 MESURES INDIVIDUALS

1 1SLIXX001 ut Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
(P - 30)

450,00 1,000 450,00

TOTAL NIVELL 3 01.11.03.08.01 450,00

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 08 SEGURETAT I SALUT LABORAL

NIVELL 3 02 MESURES COL·LECTIVES

1 1SLCXX0001 u Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
(P - 29)

2.150,00 1,000 2.150,00

TOTAL NIVELL 3 01.11.03.08.02 2.150,00

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 11 PALETERIA

Título 3 03 PROJECTE ESPECÍFIC

Título 4 09 CONTROL DE QUALITAT

NIVELL 3 01 PROVES EN ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

1 5AC1U00010R ut Assaigs d'unions soldades mitjançant líquids penetrants. Nivells
d'acceptació, UNE-EN ISO 23277:2015 i UNE-EN 571-1:1997
(anul·lada i substituïda per UNE-EN-ISO 3452-1:2014). Jornada a
taller/obra. (P - 39)

660,98 3,000 1.982,94

TOTAL NIVELL 3 01.11.03.09.01 1.982,94

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 12 SERRALLERIA

Título 3 01 TANCAMENTS PRACTICABLES

1 PAS2-5QMI u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
80x205 cm, preu alt, col·locada (P - 105)

245,99 3,000 737,97

2 PAS3-5RIA m2 Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 60, per a
un buit d'obra de 7 a 9 m2, col.locada (P - 106)

274,44 1,000 274,44

3 PAB0-616W u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un
buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastimentIndeterminat, pany de cop,

213,42 1,000 213,42

EUR
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acabat esmaltat, col·locada (P - 104)

4 K553Z1E1 u Claraboia rectangular de forma plana, practicable, d'1 làmina de planxa
d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 120x70 cm amb sòcol
prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques. S'inclou
impermeabilització i p.p. d'accessoris pel muntatge. (P - 75)

234,52 1,000 234,52

TOTAL Título 3 01.12.01 1.460,35

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 12 SERRALLERIA

Título 3 02 COBERTA TEL·LESCÒPICA

1 E561ZH60 m2 Subministrament i muntatge per substitució de plaques de policarbonat
cel·lular de 16 mm de gruix i doble camara, amb tractament per a
l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de
perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat EPDM, col·locat. Inclou els
següents elements:

- Canvi de plaques de policarbonat cel·lular de 16mm de gruix i doble
càmara, inclòs el desmuntatge del policarbonat deteriorat existent,
càrrega a camió, transport a abocador controlat i gestió del residu.
- Substitució de juntes i tapetes, cargolat amb Inox 316 amb junta
EPDM.
- Canvi de tensors Inox 316 per Inox 316 plastificats en blanc.
- Repàs general, enquadrat i ajust de mòduls i canvi de juntes de
solapament.
- Es preveu utilitzar les mateixes tapetes.

S'inclou part proporcional de perfils i accessoris pel muntatge i fixació,
(P - 42)

93,04 0,000 0,00

2 KAVZZ790 u Subministrament i muntatge de motor reductor per accionament de
coberta telescòpica de característiques equivalents a l'existent.
Totalment instal·lat i amb tots els elements necessaris per aconseguir
un desplaçament de la coberta adequat sense efectes de torsió. Inclou
protecció plàstica/ o de un altre material per a la protecció de la
cadena. Nomes accesible amb eines. S'inclou p.p. d'accessoris i
materials per al muntatge i connexionat. (P - 76)

24.810,02 0,000 0,00

3 PS3E7100 PA Partida alçada per l'adecuació de motor existent. Inclou protecció
plàstica/ o de un altre material per a la protecció de la cadena. Nomes
accesible amb eines. S'inclou p.p. d'accessoris i materials per al
muntatge i connexionat. (P - 284)

1.000,00 0,000 0,00

TOTAL Título 3 01.12.02 0,00

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 12 SERRALLERIA

Título 3 03 ESCALES I PLATAFORMES

1 PQN2-HCLA m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de
diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat
galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 235)

1.000,13 1,000 1.000,13

2 PB12-DIVQ m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de
diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó
de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix i un coeficient de
perforació de 40 %, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 108)

134,95 275,000 37.111,25

EUR
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3 E444Z111 u Subministrament,muntatge i fixació d'estructura metàl·lica a base
d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locada a
l'obra. El conjunt estructural està format pels següents elements:

- 2 pòrtics amb pilars i bigues d'acer laminat tius HEB 140.
- Bigues travesseres estructurals d'acer laminat tipus HEB140.
- 4 Platines per fixació a la estructura existent de 300x300x5mm..

La fixació es realitzarà mitjançant 4 varilles roscades de D.12mm per
cada platina, de 50cm de longitud i 25cm d'empotrament, fixades amb
tac químic a l'estructura existent de l'edifici.

Tot segons plànols i p.p. d'accessoris pel muntatge i col·locació. (P -
41)

4.323,86 2,000 8.647,72

4 P9S0-5Z7U m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2
mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat (P - 103)

72,03 140,000 10.084,20

5 KQN2Z002 m Escala metàl·lica recta, de 1,00 m d'amplària, amb 2 suports amb
perfils d'acer laminat en calent tipus tubular, esglaons de planxa
metàl·lica d'acer galvanitzat amb relleu antilliscant, conformada amb
plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als
perfils i barana metàl·lica de 1 metre d'alçada, d'acer galvanitzat amb
tub superior de 42 mm de diàmetre, plafó de planxa d'acer perforada, i
muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als
perfils. S'inclou p.p. d'accessoris pel muntatge i connexionat. (P - 77)

354,12 2,000 708,24

6 P89C-3914 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 99)

24,57 28,560 701,72

7 EQ11Z010 m Subministrament i col·locació de banc de fusta de la zona de platja de
50cm d'alçada, d'estructura metàl·lica, seient i recobriment lateral de
fusta tractada amb pintura o vernís antihumitat. Inclou pulit de la fusta
abans de l'aplicació de la pintura i/o tractament. Construït segons
plànols de detall i amb recobriment de llates de fusta horitontals amb
una separació mínima de 5cm. S'inclou part proporcional de material i
mà d'obra necessaris per deixar la construcció totalment acabada. (P -
72)

83,20 0,000 0,00

8 PS3E6400 PA Partida alçada de desmuntatge i muntatge de banc de fusta, per al
tractament. Inclou pulit de la fusta abans de l'aplicació de la pintura i/o
tractament. Tot inclós.  (P - 277)

2.301,32 0,000 0,00

TOTAL Título 3 01.12.03 58.253,26

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 12 SERRALLERIA

Título 3 04 DESMUNTATGES I ARRENCADES

1 K21SPA01 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge i arrencada dels
elements de fusteries i serralleria a eliminar amb mitjans manuals.
S'inclou neteja, càrrega a camió, transport del residu fins a l'abocador
més proper, i taxes per a la gestió del residu. Tot inclòs. (P - 0)

500,00 1,000 500,00

2 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 79)

11,52 5,000 57,60

TOTAL Título 3 01.12.04 557,60

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 12 SERRALLERIA

Título 3 05 AJUDES

EUR
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1 EY00PP09 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació
completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per
canalització de canonades a una profunditat no inferior a 0,80m.
respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat
d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada. (P - 0)

3.150,00 1,000 3.150,00

TOTAL Título 3 01.12.05 3.150,00

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 13 SEGURETAT I SALUT

1 PB70-HC6Z u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat,
fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (P -
109)

33,82 3,000 101,46

2 PB70-HC71 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat
als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat (P - 110)

2,71 160,000 433,60

3 PB70-HC73 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal,
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1
(P - 111)

277,44 6,000 1.664,64

4 PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1 (P - 112)

71,97 16,000 1.151,52

5 EY00PP10 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació
completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per
canalització de canonades a una profunditat no inferior a 0,80m.
respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat
d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada. (P - 0)

2.800,00 1,000 2.800,00

TOTAL Capítulo 01.13 6.151,22

EUR
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Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 14 ACTUACIONS PAVELLÓ

Título 3 01 FONTANERIA, ACS I CALEFACCIÓ

1 K21PAF01 u Partida alçada a justificar en obra per al desmuntatge de tots els
circuits hidràulics vistos (no encastats) que donen servei als vestidors
(ACS. AFS i calefacció). S'inclou neteja, càrrrega del residu en camió,
transport fins a l'abocador més proper i taxes per a la gestió del residu.
Tot inclòs.
(P - 0)

1.200,00 1,000 1.200,00

2 K21PAF02 u Partida alçada a justificar en obra per a la instal·lació dels circuits
hidràulics corresponents que parteixen de la sala de calderes fins a la
instal·lació encastada existent als vestidors del pavelló, mitjançant
canonada de polipropilè PPr de diàmetres equivalents a l'existent i
aïllament adequat amb espuma elastomèrica d'espessor segons RITE.
S'inclou suportació, valvuleria, i p.p. d'accessoris pel muntatge i
connexionat. Tot inclòs per deixar la instal·lació completament
acabada i funcionant. (P - 0)

4.800,00 1,000 4.800,00

TOTAL Título 3 01.14.01 6.000,00

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 14 ACTUACIONS PAVELLÓ

Título 3 02 ELECTRICITAT

1 K21PAE01 u Partida alçada a justificar en obra per a l'actualització del quadre
general de baixa tensió del pavelló, mitjançant la substitució dels
elements (aparellatge) no homologats per edificis de pública
concurrència o que es trobin en mal estat de conservació. S'inclou
etiquetatge amb etiquetes de baquelita, p.p. d'accessoris pel muntatge
i connexionat, i tot el material i mà d'obra necessaris per deixar la
instal·lació totalment acabada i en funcionament. (P - 0)

2.400,00 1,000 2.400,00

2 K21PAE03 u Partida alçada a justificar en obra de revisió de l'estat de la instal·lació
elèctrica existent en el pavelló i instal·lació de línies noves d'iguals
característiques per substituir les existents. S'inclouen totes les
actuacions necessàries per tal de deixar la instal·lació completament
acabada i funcionant. (P - 74)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Título 3 01.14.02 3.900,00

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 14 ACTUACIONS PAVELLÓ

Título 3 03 IL·LUMINACIÓ

1 K21PAE02 u Partida alçada a justificar en obra per a la renovació de l'enllumenat
d'emergència dels vestuaris, grades, pista esportiva, passadissos i hall
d'entrada. Inclou la instal·lació de noves lluminàries d'emergència de
reforç per tal d'aconseguir en tots els locals una il·luminació mínima de
1 lux i, en el cas de senyalització d'elements de protecció contra
incendis i quadres elèctrics, 5 lux. S'inclouen canalitzacions elèctriques
per a la seva alimentació i p.p. d'accessoris pel muntatge i
connexionat. Tot inclòs per deixar la instal·lació completament
acabada i funcionant. (P - 0)

7.800,00 1,000 7.800,00

EUR
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TOTAL Título 3 01.14.03 7.800,00

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 14 ACTUACIONS PAVELLÓ

Título 3 04 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 K21PCI01 u Partida alçada a justificar en obra per a la instal·lació de senyalètica en
l'edifici pavelló, cobrint totes les zones i elements que contempla la
normativa vigent (CTE DB SI). Inclou rètols fotoluminiscents per a la
senyalització dels elements de protecció contra incendis (extintors,
pulsadors, BIEs, etc) i per a la indicació de les vies d'evacuació i
sortides de l'edfici. Tot inclòs.  (P - 0)

960,00 1,000 960,00

2 K21PCI02 u Partida alçada a justificar en obra per a la instal·lació d'un sistema
convencional de detecció automàtica i alarma d'incendis segons
normativa vigent, la cobertura del qual s'extendrà a la zona de
vestidors, entrada, pista esportiva, bar, cuina, magatzems sota grades,
oficines laterals, escenari, sala de spinning, grades, etc. del pavelló.
S'inclouen detectors òptics, pulsadors, centraleta d'alarma, sirena
interior/exterior, canalitzacions en cable 2x1,5 apantallat dins tub rígid
o flexible de PVC i tots els elements necessaris per deixar la
instal·lació completament acabada i funcionant. (P - 0)

7.800,00 1,000 7.800,00

3 K21PCI03 u Partida alçada a justificar en obra per a la recol·locació dels extintors
existents a una alçada compresa entre 0,80 i 1,20 metres. S'inclou la
instal·lació de nous extintors de 6 kg de pols seca ABC (eficàcia
21A-113B) per tal de reforçar la cobertura existent i poder garantir el
radi de 15 metres que exigeix la normativa, i tots els elements
necessaris per deixar la instal·lació totalment acabada.
(P - 0)

720,00 1,000 720,00

4 K21PCI04 u Partida alçada a justificar en obra per a la sectorització del local on
s'ubica el quadre general de baixa tensió del pavelló. Es tracta de la
construcció d'una paret EI-120 mitjançant obra de fàbrica de rajol
ceràmic perforat a cara vista de 11,5 cm d'espessor, i col·locació d'una
porta tallafocs EI-60 d'una fulla per a l'accés al recinte de 80x205cm.
S'inclou retirada de tancament i porta de fusta existents, neteja de les
runes, gestió del residu a l'abocador i taxes corresponents, i tot el
material i mà d'obra necessaris per deixar la instal·lació acabada. (P -
0)

2.160,00 1,000 2.160,00

5 E7DZI137 u Subministrament i col·locació de tota la instal·lació de protecció
passiva contra el foc a totes les instal·lacions del projecte, segons
documentació de projecte, queden inclosos en el cost de la partida els
següents conceptes:

- Segellat de passos elèctrics,
- Segellat de passos de canonades no inflamables
- Recobriment de conducte de planxa d'acer galvanitzat o xemeneia
de caldera.
- Segellat perimetral de les comportes tallafocs.
- Segellat de passos de canonades inflamables
- Abraçaderes intumescents per a passos de canonades inflamables i
no inflamables.
- Segellat de juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta
densitat i selladors elàstics.
- Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaris
- Caixons EI-180 per a pas de conductes que travessin sectors
d'ncendi, indicats als plànols.
- Tots els seegellats es realitzaran per aconseguir EI-90, EI-120 o
EI-180 entre sectors (en funció del que s'indica al projecte).

Tot segons Normativa CTE-DB-SI.

NOTA:

3.360,00 1,000 3.360,00

EUR
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PRESSUPOST Data: 18/07/22 Pàg.: 45

Totes les actuacions estaran d'acord amb lo establert al projecte
executiu i la normativa vigent que és d'aplicació. (P - 0)

TOTAL Título 3 01.14.04 15.000,00

Obra 01 Presupuesto 20061

Capítulo 14 ACTUACIONS PAVELLÓ

Título 3 06 AJUDES

1 EY00PP08 Pa L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal·lació
completament acabada. Inclou:
* Realització i posterior cobriment i senyalització de rases per
canalització de canonades a una profunditat no inferior a 0,80m.
respecte el nivell de rasant.
* Replanteig i marcatge en l'obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en envans.
* Col·locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels soports.
* Col·locació i acabat de caixes per elements empotrats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Sellat dels forats d'intal·lacions i forats de pas d'instal·lacions.
* Descàrrega i elevació de materials en obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes desaprofitats resultat
d'aquests treballs.
* Altres treballs indefinits per deixar l'obra acabada. (P - 0)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Título 3 01.14.06 2.500,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/07/22 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítulo Import

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

Capítulo 01.00  GENERAL 30.000,00

Capítulo 01.01  SANEJAMENT 2.144,98

Capítulo 01.02  FONTANERIA I ACS 143.916,84

Capítulo 01.03  ELECTRICITAT 29.011,01

Capítulo 01.04  IL·LUMINACIÓ 16.050,99

Capítulo 01.05  CONTROL BMS 35.621,31

Capítulo 01.06  CLIMATITZACIÓ 285.348,61

Capítulo 01.07  PRODUCCIÓ SOLAR 81.811,09

Capítulo 01.08  CALEFACCIÓ 70.989,16

Capítulo 01.09  GAS NATURAL 2.360,33

Capítulo 01.10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 18.430,24

Capítulo 01.11  PALETERIA 38.141,82

Capítulo 01.12  SERRALLERIA 63.421,21

Capítulo 01.13  SEGURETAT I SALUT 6.151,22

Capítulo 01.14  ACTUACIONS PAVELLÓ 35.200,00

Obra 01 Presupuesto 20061 858.598,81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
858.598,81

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

NIVELL 1 :  Obra Import

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

Obra 01 Presupuesto 20061 858.598,81

858.598,81

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 858.598,81

13 % Despeses Generals SOBRE 858.598,81................................................................... 111.617,85

6 % Benefici Industrial SOBRE 858.598,81........................................................................ 51.515,93

Subtotal 1.021.732,59

21 % IVA SOBRE 1.021.732,59.......................................................................................... 214.563,84

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.236.296,43

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ DOS-CENTS TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS )

MITJANA 
SALVAT 
ENRIQUE - 
40990383J

Digitally signed by MITJANA SALVAT 
ENRIQUE - 40990383J 
DN: c=ES, 
serialNumber=IDCES-40990383J, 
givenName=ENRIQUE, sn=MITJANA 
SALVAT, cn=MITJANA SALVAT 
ENRIQUE - 40990383J 
Date: 2022.07.22 13:25:58 +02'00'


	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518.pdf
	Planos y vistas
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-01 SiE
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-02 PSOT-HIDRÀULICA
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-03 PB-ELECTRICITAT
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-04 (UNIFILARS 2)
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-05 (UNIFILARS 3)
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-06 (UNIFILARS 3)
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-07 ARMARI BMS
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-08 PB-CLIMA
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-09 PC-CLIMA
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-10 ESQ. HIDRÀULIC ACS
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-11 ESQ. HIDRÀULIC ACS 2
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-12 DETALLS SALA CALDERES
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-13 PC-CLIMA SOLAR
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-14 PB-INCENDIS (PASSIVA)
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-15 PSOT-INCENDIS (ACTIVA)
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-16 PB-INCENDIS (ACTIVA)
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-17 PS-PALETERIA
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-18 PS-PALETERIA (2)
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-19 PS-PALETERIA (3)
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-20 PS-PALETERIA (4)
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-21 PS-PALETERIA (5)
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-22 PS-PALETERIA (6)
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-23 PB-PALETERIA (2)
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-24 PB-PALETERIA (3)
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-25 PB-PALETERIA (4)
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-26 PB-PALETERIA (5)
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-27 PB-PALETERIA (6)
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-28 PB-PALETERIA (7)
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-29 PB-PALETERIA (8)
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-30 P1-PALETERIA
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-31 PC-PALETERIA
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-32 FUSTERIES
	20061_PLÀNOLS_EXECUTIU_MODIFICAT -220518-33 INST.PAVELLÓ



