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1.2. Informació prèvia

1.1.Agents

1.2.1. Antecedents

Dades del promotor

La informació necessària per la redacció del present projecte (geometria, dimensions i superfície de l’edifici), ha
sigut aportada per l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro per ser incorporada a la present memòria.

Promotor:
NIF:
Representant:
DNI:
Adreça:
Població:
CP.
Telèfon:
Fax:
Situació de l’obra:

Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
P 1719200 F
Francesc Xavier Sala Congost
Plaça Mossèn Baldiri Reixac i Carbó, 1
Santa Cristina d’Aro
17246
972 837010
972 837412
Travessia Camp Bach, 18 – Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà)

Dades de l’enginyeria

Tipologia del document:
Tècnic projectista:
Titulació acadèmica:
NIF/CIF:
Núm. Col·legiat:
Adreça:
Població:
CP:
Telèfon:
Correu electrònic:
Data de realització:

Projecte executiu (Banc d’aliments i Local de Joves), situat a
Travessia Camp Bach, 18 – Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà) .
Jordi Mulà Casagran
Enginyer Industrial
40.530.242-X
14.696
Ctra. Antiga, núm. 6
Santa Cristina d’Aro
17246
972 83 79 58 / 661 62 23 75
Jordi.mula@enginyers.net
Març de 2018
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1.2.2. Objecte
Es redacta el present projecte a petició de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro per tal d’obtenir, per part dels
organismes oficials, els permisos necessaris per poder realitzar les obres de reforma interior d’un local existent
per poder-hi desenvolupar un Banc d’Aliments i un Local de Joves.
Degut a la petita envergadura de les obres es demana Llicència l’Obres Menors. Els treballs consistiran
principalment en la modificació interior de la distribució del local, sense tocar l’estructura ni els paràmetres
urbanístics de l’edifici.
Per altra banda, el titular de l’activitat s’encarregarà d’assignar un tècnic competent per la redacció del projecte
de legalització de l’activitat, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, i es comprometrà a efectuar les reformes que estimin oportunes els Organismes Facultatius
competents.
A la vista d’aquesta llei i dels seus annexos es classifica l’activitat inclosa en l’ ANNEX III, com a Activitats
sotmeses a la Règim de comunicació.

1.2.3. Abast
L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro planteja la reforma del local de la Travessia Camp Bach, 18 de Santa
Cristina d’Aro. Els treballs que es pretenen realitzar consisteixen en segregar el local en dos per tal de poder
realitzar-hi un Banc d’Aliments i un Local de Joves.
Les obres de construccions consistiran, bàsicament, en la divisió del local existent per tal d’adaptar-lo a les noves
necessitats del poble, obtenint així un nou espai per al Banc d’Aliments amb més espai que el local anterior i un
espai més cèntric per el Local de Joves del poble, que actualment queda situat al Pavelló municipal i, per tant,
més allunyat de la joventut.
Local existent

240,85 m2

Banc d’Aliments
Local de Joves

90,20 m2
150,65 m2
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1.2.4. Situació emplaçament

o Enrajolat de banys i cuina

L’edifici objecte del present projecte està situat a la Travessia Camp Bach, 18 de Santa Cristina d’Aro (Baix
Empordà).

o Pintat estructura vista a la zona del magatzem i botiga del Local del Banc d’Aliments, excepte locals
humits, bany, on s’enrajolarà amb rajola blanca de 0,20x0, 20 m.

UTM-X
UTM-Y

499.768,0
4.629.076,0

1.3. Descripció del projecte
1.3.1.

Descripció de les obres

La reforma del local preveu la divisió del local existent en dos locals amb accessos independents, disposant així el
Banc d’Aliments d’una superfície total de 90,20 m2 i el Local de Joves d’una superfície total de 150,65 m2.

Treballs d’enderroc

o Aplacat exterior ceràmic
o Fals sostre de fibres vegetals
o Fals sostre de pladur hidròfug

Portes i finestres
o Finestra oscil·lobatent
o Finestra corredissa
o Finestra fixe

o Enderroc de paret divisòria de ceràmica. Espessor 15 cm.

o Tancament vidre

o Repicat de paviment de gres per a substituir-lo per un altre.

o Porta batent de fusta

Formació de divisions interiors
o Parets divisòries (per separar diferents sectors d’incendis). Seran a partir de bloc de formigó de
dimensions (40x20x15 / 40x20x20 cm). Garantirà una resistència al foc EI-90 (sala de vendes /
magatzem / sala tècnica) i una EI-120 (aparcament).
o Parets divisòries (entre els mateixos sectors d’incendis). Mitjançant envans ceràmics, envans de pladur,
mampares de vidre i mampares fixes amb vidre.

Paviments
o Paviment de terratzo a tota la superfície del Local de Joves
o Paviment existent gres a la zona de botiga del Banc d’Aliments.
o Paviment de ciment SIKA al magatzem del Banc d’Aliments.

o Porta corredissa
o Portes armaris
o Porta tallafocs
Instal·lacions
o Adaptació d'instal·lacions (aigua potable, sanejament, contra incendis, baixa tensió i climatització)
En la MEMÒRIA CONSTRUCTIVA es descriuen detalladament les característiques i condicions dels elements
constructius del edifici objecte.

1.3.2. Descripció de superfícies
Les superfícies construïdes i útils dels locals es poden observar al quadre resum que apareix a continuació:

Revestiments i pintures
o Trasdossat de pladur
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BANC D’ALIMENTS
01. Rebedor
02. Lavabo
03. Botiga
04. Magatzem

7,12 m2
1,57 m2
44,96 m2
36,55m2

TOTAL ÚTIL

90,20 m2

LOCAL DE JOVES
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Accés
Zona vending
Sala polivalent
Magatzem
Lavabo
Sala formació
Passadís / Distribuidor
Despatx
Sala informàtica

TOTAL ÚTIL

2,35 m2
10,33 m2
61,33 m2
11,99m2
5,06 m2
20,89 m2
18,13 m2
9,47 m2
21,10 m2
150,65 m2
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2.1. Feines prèvies
Abans de l’inici de les obres es realitzarà la col·locació i instal·lació de tot el material, equips i elements auxiliars,
així com també es realitzarà el replantegi de les obres.

Es realitzarà segons instruccions NTE/FFB.

2.3.2. Envà ceràmic



Vehicles, magatzems, tallers, bastides, mitjans auxiliars, aparells de soldadura, aparells de proves i
similars, etc. que siguin necessaris per a l'execució dels treballs.

Les divisòries interiors dins el mateix sector d’incendis es realitzaran mitjançant paret de maó ceràmic.
Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II.
Es realitzarà segons instruccions NTE/FFB.



Replanteig de les obres a realitzar.

2.3.3. Envà de pladur



Subministrament de contenidors per a abocar-hi les runes provinents de l’obra. Els treballs es realitzaran
en compliment al Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer.

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfilaria de planxa d’acer galvanitzat,
amb un gruix total de l’envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d’amplària i canals de 48 mm
d’amplària, 1 placa tipus estàndard a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament
de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W.

2.2. Enderrocs
Durant les obres de construcció es duran a terme una sèrie d’enderrocs:
o Enderroc de paret divisòria ceràmica, de 15 cm de gruix com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou l'enderroc de revestiments associats a les parets (remolinat + pintura; rajola; pladur + pintura;
trasdossat de melamina; etc).
o Repicat de paviment de gres, fins a 3 cm de gruix, amb mitjans mecànics. S'inclou la càrrega, el
transport, i la gestió de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada.

2.3.4. Mampara de vidre
Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, col·locat amb fixacions
mecàniques.

2.3.5. Mampara fixe fins a 1,20 m + vidre
Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per vidre simple laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb
sistema de suspensió sobre perfilaria oculta d’alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i
del perímetre dels taulers, col·locada. Fins a 1,20 m d’alçada mampara opaca.

Els treballs consistiran en:
- Retirada de portes i finestres interiors (batent + marc).
- Retirada de fals sostre.
- Retirada d'aplacats i revestiments interiors.
- Retirada de tubs i elements de protecció.
- Retirada de cartells i senyals.

2.3. Sistema de compartimentació
2.3.1. Paret de bloc de formigó
Parets divisòries (per separar diferents sectors d’incendis i els diferents locals). Seran a partir de bloc de formigó
de dimensions (40x20x15 / 40x20x20 cm). Garantirà una resistència al foc EI-90 (magatzem / botiga / local de
joves). El bloc s’iniciarà a la cota 0,00 m de la nau i serà a tota alçada.
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2.4. Paviments
2.4.1. Paviment interior de terratzo
Subministrament i col·locació de paviment interior de terratzo a tota la zona del Local de Joves. Paviment de
terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior
normal.

2.4.2. Paviment de ciment
Paviment magatzem, Sikafl oor® Level-50 o similar, revestiment de ciment bombejable, autoanivellant,
monocomponent, modificat amb polímers, per l'anivellament i allisat de paviments industrials. És apte com a capa
d'acabat o pot ser recobert per proporcionar protecció mecànica o química addicional.
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2.5. Revestiments verticals
2.5.1. Trasdossat pladur

Fals sostre continu de plaques de guix laminat tipus hidròfug, per revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada,
entramat d’acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2m, per a una alçada de fals sostre de 2,5 m.

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfilaria de planxa
d’acer galvanitzat, amb un gruix total de l’extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d’amplària i
canals de 48 mm d’amplària, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca.

2.6.3. Pintat sostre estructura vista

2.5.2. Enrajolat banys i cuina

2.7. Elements practicables

Enrajolat, fins a cota 2,50 metres, a la zona dels banys a partir de rajoles esmaltades mat, de 20 x 20 cm, color
blanc, previ revocat fi Maestrat de dos capes de guix, alineat, i aplomat.

2.7.1. Finestra oscil·lobatent

Enrajolat de 1 metre a partir de la cota 0.90 m des de terra, amb rajoles esmaltades mat de 20 x 20 cm, color
blanc, previ revocat fi Maestrat de dos capes de guix, alineat, i aplomat.

2.5.3. Pintura Banc d’Aliments
A la zona del Banc d’Aliments, tant al magatzem com a la botiga, és deixarà l’estructura vista i pintada. Pintat de
parament vertical interior amb pintura plàstica amb acabat llis.

2.5.4. Aplacat exterior
Aplacat de parament vertical exterior a una alçària inferior a 3 metres amb rajola de gres porcellànic premsat amb
acabat llis, llargària entre 115 i 125 cm d’alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 TE (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d’acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

Pintat estructura horitzontal amb pintura plàstica acabat llis, més segelladora, més 2 capes d’acabat.

Finestra d’alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiments de base, amb una fulla oscil·lobatent, per a un buit
d’obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.
1 UD (Bany Banc d’Aliments)

2.7.2. Finestra corredissa
Finestra d’alumini blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa lateral o
central, per a un buit d’obra aproximat de 315x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2
de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.
1 UD (Botiga)

2.6. Revestiments horitzontals

2.7.3. Finestra fixe

2.6.1. Fals sostre Local de Joves

Fulla fixa d’alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, per a buit d’obra aproximat de 270x270 cm,
elaborada amb perfils preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.

Fals sostre de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitjana, de 60x60 cm i 15
mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica E segons UNE-EN- ISO
11654, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals
amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una altura de fals sostre de 2,5 m.

2.6.2. Fals sostre entrada

PROJECTE EXECUTIU – BANC D’ALIMENTS / LOCAL DE JOVES – TRAVESSIA CAMP BACH, 18, SANTA CRISTINA D’ARO

1 UD (Sala informàtica)

2.7.4. Porta accés Banc d’aliments i Local de joves
Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, col·locat amb fixacions
mecàniques.
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2 UD (Banc d’aliments i Local de Joves)

2.7.5. Porta bany
Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d’amplària i 200 cm alçària, de fusta de roure, per a
envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta.

Zona Oficines, Despatxos, Treball
Administratiu
Sales de reunió
Recepció, vestíbuls i zones de pas
Vestidors i serveis
Sales Tècniques
Sala equips Telecos

450-500 lux
450-500 lux
450-500 lux
200 lux
200 lux
200 lux

2. INSTAL·LACIÓ

1 UD (Banc d’aliments)
1 UD (Local de joves, magatzem)

2.7.6. Porta corredissa
Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 100x210 cm, de cares llises, acabat superficial
amb fusta de faig envernissat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada.
1 UD (Bany Local de Joves)

Al dissenyar les instal·lacions d'enllumenat s'han tingut en compte les recomanacions de la norma UNE-EN
12.464 (segons CTE), referent a la il·luminació d'espais i dependències amb llum artificial. Així mateix, s'han
considerat les diverses funcions que desenvoluparà l’equipament i per això, els nivells mitjos d'il·luminació
adequats al treball a desenvolupar a cada dependència del mateix. En l’elecció de les fonts de llum per a cada
zona s'han considerat els següents aspectes:
- Reproducció exacta dels colors. S'han elegit làmpades de tonalitat blanca amb espectre lluminós que
proporciona una reproducció aproximada a blanca càlida de tipus NIVELL 1 Ra >85.
- Reacció del personal al color de la il·luminació ambiental. S'ha preferit en l’elecció de làmpades a
instal·lar tons càlids i incandescents degut a la reacció sensible, que origina una sensació de calor i
benestar, evitant en el possible els tons blancs freds o blaus que desperten sensació de fredor. La
temperatura de color serà de 3000 ºK.

2.7.7. Portes armaris
Fulla batent per a porta d’armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
cartró, de 50 cm d’amplària i 190 cm d’alçària.
4 UD (Armaris empotrats)

- Rendibilitat de la instal·lació. La rendibilitat de la instal·lació és un factor important a considerar de cara al
consum i manteniment de la mateixa, per això, s'ha escollit en general per la majoria làmpades de
descàrrega, ja que tenen un rendiment entre tres i quatre vegades superior a les incandescents.
- Integració al disseny. S'ha considerat que els elements d'il·luminació s'integren totalment en els espais.

2.7.8. Porta tallafocs

3. EQUIPS D’IL·LUMINACIÓ

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent per a una llum de 80x210 cm.
1 UD (Magatzem Banc d’Aliments)

Tota la il.luminaicó serà amb tecnologia LED d’alta eficiència, amb sistema de comunicacions DALI. La
temperatura de color de tota la il.luminaicó interior serà de 3.000 K.
4. REGULACIÓ LUMÍNICA

2.8. Instal·lacions

Control de lluminàries

2.8.1. Instal·lació d’il·luminació

Les lluminàries de la instal·lació es controlaran mitjançant reguladors en funció de l’aportació de llum natural,
mesurada per un sensor de llum, amb una tensió nominal: 230/240V AC-50/60Hz; per a muntatge en sostre.

1. CRITERIS DE DISSENY
Norma
Índex de reproducció cromàtica
Temperatura de color interior
Temperatura de color exterior
Compensació del factor de potència
Nivells de càlcul

Sensor de lluminositat exterior
UNE-EN 12.464-1
Ra>85
3.000 ºK -830
4.200 ºK
Individual per aparell

PROJECTE EXECUTIU – BANC D’ALIMENTS / LOCAL DE JOVES – TRAVESSIA CAMP BACH, 18, SANTA CRISTINA D’ARO

El sensor de sostre recollirà en tot moment les dades d'il·luminació tant directa com difusa en adreça vertical i
horitzontal a l’interior de l’habitacle i fins una distància de 3 metres a l’interior de l’edifici (segons DB HE 3 del
CTE). Totes les dades captades pel sensor seran enviades als receptors corresponents, per tal de regular la
intensitat lumínica en funció de l’aportació d’il.luminància exterior.
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Regulació en funció de la presència
En aquelles zones en que hi hagi presència de persones puntualment (banys, magatzems, zones de pas…) es
regularà la il·luminació mitjançant el sensor de presència, es realitzarà una regulació de les lluminàries
(temporitzant-les), en funció de la presència o no de les persones que repercutirà en el confort de l'usuari; així
com, en un important estalvi energètic.
5. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
Tal com es preceptiu en un local de pública concurrència, s'ha previst la instal·lació de varis plafons compostos
d'una bateria autònoma per a obtenir enllumenat d'emergència, els quals s'han situat en llocs adequats per a
obtenir el màxim rendiment de la llum que emetien, donada la funció d'enllumenat de seguretat i en aquells que
eventualment poden existir circulació de persones.
Els aparells estan constituïts per una caixa d'alumini segons detall adjunt prevista de difusor de prismàtic. A
l'interior s'allotja un conjunt de bateria-carregador capaç de subministrar un enllumenat autònom durant més d'una
hora. No precisen cap tipus de manteniment, cap tipus de precaució, estaran connectats sempre a la xarxa i en el
cas de faltar la tensió d'entrada s'encendran automàticament apagant-se quan torni la tensió.
El nivells mínims d’il·luminació d’emergència seran:

Recorreguts d’evacuació
Aparells contra incendis
Ambient anti-pànic
Alt risc

Tensió 3x400/230 V
Freqüència 50 Hz
Contractació En Baixa Tensió
Contractació: tarifes en BT, tres períodes tarifaris (TGA 3.0.A)
Bateria de condensadors NO
En els quadres secundaris es troben desglossats en circuits independents les línies corresponents a il·luminació,
força d’emergència i senyalització (veure documentació gràfica).
2. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ
Aparamenta
Equip de comptatge
Interruptor controlador de potència
Fusibles de seguretat
Grup electrogen
Bateria de condensadors

TMF-1
63A, IVP
Si
No
No

Cablejat per safata
Nivell
mínim
1 lux
5 lux
0,5 lux
15 lux

6. NORMATIVA APLICABLE
Serà d’obligat compliment l’actual reglament electrotècnic per a baixa tensió, de 2 d’agost de 2002 (Reial Decret
842/2002, de 2 d’agost), i les seves instruccions tècniques complementàries i el Codi Tècnic de l’Edificació (Reial
Decret 314/2006, de 17 de març).

2.8.2. Instal·lació elèctrica de força
1. DETERMINACIÓ DEL TIPUS DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA
Aquest edifici per les seves característiques es considera de Pública concurrència. Grup i segons la ITC 4 del
REBT 2002.
Actualment hi ha una contractació en baixa tensió, amb la companyia subministradora SOM ENERGIA, SCC de
17,321 kW trifàsics 400/230 V. L’equip de comptatge es troba en la centralització de comptadors de l’edifici, que
es troba en el vestíbul d’aquest.
Dades de la instal·lació
Règim de neutre TT
Neutre distribuït Si
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Designació
Codificació de colors

UNE RZ1 0.6/1 KV
Sí

Cablejat per tub (protecció mecànica "5" i "7")
Designació
Codificació de colors

UNE 07Z1-K
Sí

Segons les Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa (Resolució ECF/4548/2006 de 29 de desembre)
s’instal·larà a l’escomesa un protector de sobretensions (veure documentació gràfica i estat d’amidaments).
A la sortida del CM no hi ha cap ICP existent en funció de la càrrega contractada amb la companyia, ja que es
disposa de comptador digital de telegestió . Darrera d’aquest comptador estarà l’IGA que en aquest cas és un 63A
IVP.
3. DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
Subministrament
Es mantindrà l’escomesa i quadre de mesura.
Es subsituirà la derivació individual (DI) del local amb una manega 5x10 mm² 0.6/1 KV, XLPE+Pol, RZ1-K(AS).
Control. Quadres i subquadres
El quadre general de protecció i distribució es troba a l’oficina. S’instal·larà un quadre general mitjançant armaris
tipus Pragma aïllant autoextingible de doble aïllament, per tal de donar servei a la instal·lació d’electricitat.
Del quadre general de protecció i distribució partiran les línies d'alimentació als quadres de distribució secundària.
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Els quadres de distribució tindran el seu accés i serà restringit mitjançat pany. Es trobarà convenientment
il·luminat mitjançant lluminàries tipus fluorescents i amb un enllumenat d’emergència en cas de fallida de la xarxa
superior a 5 lux.
En quant a la instal·lació de línies, cables, mecanismes, quadres de protecció, de maniobra, etc... es procedirà de
la següent manera: del quadre general de protecció es derivaran les línies d'alimentació als quadres secundaris
de sector o zona.
Els quadres secundaris de protecció i distribució seran aïllants, amb guia DIN preparats per allotjar els interruptors
magnetotèrmics i diferencials tipus VIGI corresponents a cada circuit.
A partir dels interruptors automàtics magnetotèrmics es derivaran les línies d'alimentació a les dependències, amb
cables de seccions indicades.
El poder de tall i la tipologia dels interruptors magnetotèrmics que s'han d'instal·lar, s'ajustaran a la Norma
Internacional d'Aparellatge de Baixa Tensió EN 60898/UNE 20347.
La tensió de comandament serà de 400 V entre fases i 230 V entre fases i neutre procurant-se un perfecte
equilibri entre les fases al repartiment de les càrregues de cada circuit.
Cal indicar que els interruptors diferencials hauran de resistir les corrents de curtcircuit que puguin presentar-se al
punt de la seva instal·lació i de no respondre a aquesta condició estaran protegits per curtcircuit fusibles de
característiques adequades o PIA associat al diferencial. El nivell de sensibilitat d'aquests interruptors respondrà a
l'assenyalat a l’instructiu ITC-BT 22 i 23: els diferencials de protecció de línies d'enllumenat o d'endolls seran de
sensibilitat de 0,03 A i els d'alimentació directa a maquinària podran ser de 0,3 A de sensibilitat.
Es mantindrà selectivitat entre els diferents diferencials aigües amunt, mitjançant selectors de retard, per tal que
una pertorbació diferencial particular no afecti a la resta d’instal·lació.
La distribució dels quadres es grafia en la documentació gràfica corresponent.
Transport. Xarxa elèctrica
El cablejat a utilitzar serà:
- RZ1 0,6/1 KV a les instal·lacions d'enllaç, instal·lacions exteriors i instal·lacions amb safata portacables.
- 07Z1-K a les instal·lacions amb tub aïllant.
Els tubs a utilitzar seran:
- Tub semirígid de protecció "7" per a instal·lacions encastades.
- Tub rígid de protecció "7" o "9" per a instal·lacions vistes.
- Tub semirígid 75 mm (tub d'enllumenat) per a les instal·lacions d'enllumenat exterior.
Les safates a utilitzar seran:
- Safata metàl·lica de reixa de 300 mm d'amplària i 100 mm d’alçària per a la distribució a dependències
(aquesta safata anirà partida per on s'instal·larà el cablejat de corrents fluixes), situada al fals sostre.
- Safata tipus DLP de PVC de 160x50 mm preparada per a portar mecanismes a les zones de mobiliari que
hagin d’anar electrificades.
El material de maniobra a utilitzar (polsadors, interruptors, preses de corrent, etc...) serà de superfície i /o
encastat. L'alçada de muntatge serà de 110 cm sobre el paviment.
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Les preses de corrent i aparells d'il·luminació estaran connectats al circuit de posada a terra. En els plànols que
s'adjunten es detallen els emplaçaments i tipus d'elements a instal·lar.
La distribució de les línies de distribució es grafia en la documentació gràfica corresponent.
Xarxa de terres
S’utilitzarà la línia de terra existent i que connectarà equipotencialment amb totes les parts metàl·liques del
mateix, per tal d’aconseguir una resistència de terra inferior a 5 ohms.
S’instal·larà una arqueta per a les instal·lacions de terra, una per a les instal·lacions d’electricitat i enllumenat, una
per a la climatització, una per a la fontaneria, una per a veu i dades. La distribució de les línies de terra es grafia
en la documentació gràfica corresponent.
S.A.I.
S’ha previst la possible col·locació d’un S.A.I. trifàsic de 10 KVA de potència. Aquest SAI donarà servei a totes les
preses de corrent de reserva (shuckos vermells).
S’instal·larà un commutador en el quadre elèctric per poder-hi-passar el SAI, per a poder realitzar tasques de
manteniment.

2.8.3. Instal·lació de sanejament i fontaneria
L’escomesa existent es realitza per la part sud de l’edifici i està situada al quarto de comptadors que es troba en el
vestíbul de l’edifici contigu, a l’alçada de la confluència de la sala d’informàtica i el despatx del Local de Joves.
Aquest quarto de comptadors està convenientment protegit amb una porta i pany amb clau de companyia.
Per a la confecció del projecte de fontaneria s'han pres els següents criteris:
- Mínima interferència amb la resta dels elements constructius.
- Màxima durabilitat dels elements exteriors i interiors que constitueixen les instal·lacions.
- Màxima flexibilitat d'ús de les instal·lacions.
- Màxima accessibilitat dels components.
- S'instal·laran les claus de pas abans de l'entrada d'aigua a totes les zones humides.
- Aïllament de 9 mm. a les canonades d'aigua freda per a evitar condensacions.
- S’instal·laran dispositius reductors de consum a tots els aparells que sigui possible.
S’ha optat per instal.lar ACS pel confort dels usuaris del local social per a joves. Per tan la instal.lacio d’ACS es
basara en la normativa vigent aplicable als edificis en que si es obligatoria la seva instal.lacio.
Com que el consum d’ACS no serà superior a 50l/d no caldrà isntal.lació d’energia solar. S’instal.larà un
escalfador de 30 L, que s’ubicarà en el falç sostre de la cambra higiènica. Aquest comptarà amb claus de tall de
suministra en l’entrada AFS i la sortida d’ACS, també disposarà d’un desguàs connectat a la xarxa d’evacuaciód
el local.
El disseny de la instal.lacio d’aigua calenta sanitaria es realitzara tenint en compte les mateixes condicions que la
xarxa d’aigua freda.
Com que la distància al punt de consum d’aigau calenta sanitària més desfavorable al punt de generació, no cal
xarxa de recirculació d’ACS.
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En els dipòsits tancats, la canonada d’alimentació desembocarà 40 mm. per sobre del nivell màxim de l’aigua, o
sigui per sobre del punt mes elevat de la boca del sobreeixidor. Aquest sobreeixidor ha de tenir capacitat suficient
per evacuar un cabal doble del màxim previst d’entrada d’aigua.

La xarxa de pluvials es preveu penjada pel sostre i soterrada en rases per la recollida dels elements. Per als
elements de desaigua petits es preveu la seva col·locació encastats en parets. La pendent de la xarxa horitzontal
serà com a mínim d’un 1%.

Tal i com marca la normativa, totes les aixetes contaran amb dispositiu d’estalvi d’aigua. Els dispositius que
s’instal·laran son: aixetes amb airejadors i aixetes amb polsador temporitzador.

2.8.4. Instal·lació de climatització

Els inodors portaran instal·lat doble sistema de descarrega mitjançant doble polsador, una descarrega de 6 litres i
una descarrega de 3 litres.
BASES DE CÀLCUL
Per a la realització d'aquest projecte s'han pres les següents dades com punt de partida:
VALORS DE CONSUM D’AIGUA FREDA
( Segons taula 2.1 del CTE-DB-HS4 )
Típus d’aparell
Cabal instantani mínim d’aigua
freda
Rentamans
0,05
Lavabo
0,10
Aixeta aïllada
0,15
Abocador
0,20
VALORS DE PRESSIÓ DE L'AIGUA
Pressió màxima als aparells sanitaris (excepte inodors)
Pressió als inodors

0,5 Kg/cm2
2 Kg/cm2

VELOCITAT DE L'AIGUA
Xarxes principals
Xarxes secundàries

1 a 1,5 m/s
0,5 a 1 m/s

Per evitar condensacions, la xarxa anirà totalment aïllada menys en els trams de derivació als aparells que aniran
dintre de beina. Cada zona humida disposarà d’una vàlvula de tall per poder tancar la zona i deixar la resta de la
instal·lació en funcionament.
La xarxa de fontaneria es realitza amb canonada de polipropilè. Els trams de derivació de cada aparell disposaran
de clau de tall independent.
Evacuació d’aigües
Es planteja una recollida d’aigües separativa per a les aigües pluvials i residuals. Es projecta amb tubs de
polipropilè tricapa especials per insonoritzacions per a la xarxa penjada, per la vertical i per als ramals enterrats
en el terreny. La distribució de la xarxa es grafia en els plànols adjunts.
La connexió d’ambdues xarxes al sistema general es realitzarà al col·lector existent al pati de llums de l’edifici.
Sistema vertical
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Per fer front a les necessitats tèrmiques dels local projectats, s’ha optat per un sistema de gas variable VRV, amb
unitats interiors de tipus casette encastat al falç sostre. Aquest sistema ens permet sectoritzar les diferents zones
amb termòstats independents , per a poder atendre les diferents necessitats tèrmiques de les estances en
diferents situacions i de manera individual.
Distribució interior
La distribució del fluid calorportador es farà mitjançant canonades de tub frigorífic de coure en el cas dels equips
de gas variable VRF. Per les zones centrals, el transport es farà directament per aire a través dels conductes de
fibra.
El mètode de càlcul utilitzat s’ha basat en el programa de càlcul de línies frigorífiques del fabricant, que té les
premisses de velocitats de líquid i gas refrigerant per aconseguir arrossegar l’oli lubricant de la instal·lació i la
pèrdua de càrrega o pressió siguin les adients a cadascun dels ramals.
El traçat i dimensions de la xarxa estan especificats en els plànols i esquemes adjunts.
Centrals de producció
Com s’ha dit anteriorment, en general, s’ha previst instal·lar bombes de calor del tipus VRF,, de la casa LG,
treballant amb refrigerant ecològic R-410A.
Els equips i la instal·lació associada es té en compte la instrucció tècnica IT. 1.1.4.4 i la normativa associada,
document DB-HR Protecció en front el soroll del “Còdigo Tècnico de la Edificación”.
Les unitats instal·lades són, pel local de joves uns VRV LG models ARNU12GTRC4 i per les zones de aules i
despatx i LG models ARNU24GTPC4 per la sala. Pel banc d’aliment s’instal·larà un Split de paret model P12EN.
La ubicació de les unitats exteriors (ARNU40GSA i P12En) serà en el falç sostre dels accessos als local, en un
espai adequat a aquestes. Els equips portaran esmorteïdors de vibracions amb espàrrecs de M10 per la seva
anivellació i es situarà sobre bancada.
Tenint en compte el traçat de les canonades de refrigerant i segons cadascun dels sistemes, les càrregues
addicionals de refrigerant R410a és farà segons les especificacions del fabricant (en el moment de la posta en
marxa i abans de realitzar la càrrega s’hauran de revisar recorreguts i modificacions i si fos el cas recalcular les
mateixes).
Regulació i control
Bàsicament, per a les unitats interiors, el sistema de regulació i control, estarà format per un termòstat digital per a
cada màquina. Cada màquina, disposarà d’un control individual i independent de la resta de les màquines.
El funcionament serà que un cop fixat la temperatura de consigna del termòstat, aquest compararà la temperatura
ambient, recollida a través d’una sonda amb el valor fixat, i actuarà sobre la vàlvula d’expansió o de pas de líquid
segons sigui el cas.
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Aquest termòstat disposa d’una sonda interior que permet que es pugui escollir el funcionament en funció de la
sonda del retorn de la màquina o de la lectura propi control.
Cadascun dels termòstats permetran, entre altres funcions:
- Control ON/OFF, mode funcionament, selecció temperatura consigna, velocitat ventilador i direcció
cabal d’aire (segons unitat interior)
- Visualització dels codis d’avaria.
- Funció diagnòstic.
- Programador setmanal, fina a vuit patrons per cadascun dels dies de la setmana.
- Limitació del rang de temperatura de consigna.
Aportació i extracció de l’aire
D’acord amb l’article IT 1.2.4.5.2. Recuperació de calor de l’aire de extracció, per una ocupació prevista de 50
persones al no superar 0,5 m³/s, no caldrà la instal·lació de sistema de recuperació.
Locals
Local de joves
Banc aliments

Ocup.
40
10

Ventilació
Extracció
V
V

Tipo de local
RITE
IDA 2
IDA 2

Caudal aire ext.
(dm3/s·pers)
12,5
8

A. Ext (m3/s)
0,5
0,08

2.8.5. Instal·lació audiovisuals
S’ha previst una xarxa d’audiovisuals en algunes estances de l’edifici.
Es dotarà amb una presa de senyal de HDMI pròxima a les zones de projecció, conjuntament de les preses de
veu/dades i preses de corrent.

2.8.6. Instal·lació contra incendis
S’ha dotat l’edifici de la xarxa contra incendis requerida segons les normatives vigents ( CTE.DB.SI ) i s’ha
augmentat la seva dotació per sobre dels requisits mínims, adequant-se al que serien les xarxes en d’altres
edificis similars.
La distribució dels elements de protecció contra incendis es grafia en la documentació gràfica corresponent.

Polsadors d’alarma
No es d’aplicació
.
Sirenes d’alarma interior
No es d’aplicació
Sirenes d’alarma exterior
No es d’aplicació
Il·luminació auxiliar d’emergència
Es disposarà d’un sistema d’il·luminació auxiliar autònom d’emergència.
A banda d’aquests elements, s’indicaran mitjançant senyalització amb pictogrames segons la normativa la posició
dels elements d’extinció (extintors ), d’alarma (sirenes ) i els recorreguts d’evacuació.

2.9.Compliment de normativa
Aquest projecte està sotmès a l’acompliment de les següents normes i reglaments:


Llei 38/1999, de 5 de novembre, de Ordenació de l'Edificació.



EHE – 08. Instrucción de Hormigón Estructural 08, segon el RD 1247/2008, del 18 de Juliol



D. 462/1971, de 11 de març. Normes sobre redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació.



R.D 786/2001, de 6 de juliol. Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.



Així, l’edifici consta de les següents instal·lacions:
Extintors portàtils de 5 kg de CO2 d'eficàcia 34B
Es disposen en els recorreguts d’evacuació a una distancia inferior a 15m des de qualsevol punt d’aquests
recorreguts. Se’n disposarà un en la sala del quadre general.





Extintors portàtils de 6 kg pols polivalent d'eficàcia 21A-113B
Situats en els recintes especials que ho requereixen com és la sala de quadres elèctrics.
Boques d’incendi equipades
No es d’aplicació
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R.D. 314 /2006, de 17 de març, pel desplegament del Codi tècnic de l’Edificació per l’aplicació del
Document Bàsic de seguretat en cas d’incendi. Aquest serà d’aplicació en cas que el RD 786 2.001,
RD 2267/2004 així ho indiqui.
R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.
Decret 124/1987, de 29 de gener, d’aïllament tèrmic en els edificis de nova construcció.
R.D. 105/2008, de 1 de Febrer, que Regula la Producció i Gestió dels Residus de Construcció i
Demolició.
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de la accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques.
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D. 135/95, de 24 de març, de desenvolupament de la Llei 20/91, de 25 de novembre, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.



D. 375/1988, de 1 de desembre, de Control de qualitat de l’edificació.



Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en Edificis segons el Real Decret 1027/2007 del 20 de juliol.

























La llei 31/1995, segons desenvolupament del Real Decret 486/1997 i 488/1997 del 14 d’abril, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
Document bàsic SI, seguretat en cas d’incendi, del R.D. 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova
el Codi Tècnic de la Edificació.
Document bàsic SU, seguretat d’utilització, del R.D. 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el
Codi Tècnic de la Edificació.
Document bàsic HE, estalvi d’energia, del R.D. 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi
Tècnic de la Edificació.
Document bàsic SE, seguretat estructural, del R.D. 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el
Codi Tècnic de la Edificació
Document Bàsic A, acer, del R.D. 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de la
Edificació
Document Bàsic AE, accions a l’edificació, del R.D. 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el
Codi Tècnic de la Edificació
Document Bàsic C, fonamentació, del R.D. 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi
Tècnic de la Edificació
Document Bàsic F, fàbrica, del R.D. 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de
la Edificació
Document Bàsic HS, salubritat, del R.D. 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic
de la Edificació
Document Bàsic HR, protecció contra el soroll, segon el R.D. 314/2006, de 17 de Març, per el que
s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació.
Ordenances d’aplicació al terme Municipal de Santa Cristina d’Aro.
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3.1. Seguretat en cas d’incendi (DB-SI)

(4) Veure justificació de la càrrega de foc del magatzem.

Per tal de realitzar les condicions de protecció contra incendis de l’activitat proposada en el present document es
seguirà el Document Bàsic de Seguretat en Cas d’ Incendi segons aplicació del Real Decret 314/2006, amb
publicació a data del 17 de març del 2006, i posada en vigor a dia 29 de setembre del 2006, dins del recull dels
documents bàsics del Codi Tècnic de l’ Edificació.

3.1.1. Propagació interior (DB-SI 1)
Configuració de l’establiment.
Les diferents zones de l'edifici s'agrupen en sectors d'incendi, en les condicions que s'estableixen en la taula 1.1
(CTE DB SI 1 Propagació interior), que es compartimenten mitjançant elements amb una resistència al foc que
satisfà les condicions establertes a la taula 1.2 (CTE DB SI 1 Propagació interior).
A efectes del còmput de la superfície d'un sector d'incendi, es considera que els locals de risc especial, les
escales i passadissos protegits, els vestíbuls d'independència i les escales compartimentades com a sector
d'incendis que estiguin continguts en aquests sectors no en formen part.
Tota zona, la qual, l'ús previst sigui diferent i subsidiari del principal de l'edifici, o de l'establiment en què estigui
integrada, constituirà un sector d'incendi diferent quan superi els límits que estableix la taula 1.1 (CTE DB SI 1
Propagació interior).
En sectors d’ús ‘comercial’ sobre rasant, i per alçades d’evacuació inferior a 15 metres, els elements que separen
les parets mitgeres amb altres locals tindran una resistència al foc mínima EI-90. El forjat superior que separa
amb altres locals tindran una resistència al foc EI-90. Les portes de pas entre sectors d’incendi compleixen una
resistència al foc EI2 60-C5, essent la meitat de la resistència al foc requerida a la paret en què es trobi, o bé la
quarta part quan el pas es realitza a través d’un vestíbul d’independència i dues portes.
Sectors d’incendis
Sector
Sup. construïda (m2)
Norma
S1_
Botiga
LRE_
Magatzem
S2_
Local de
joves

Ús previst (1)

Projecte

2.500

53,65

Comercial

Especial
baix (4)

36,55

Emmagatzematge

---

150,65

Pública
concurrència

Resistència al foc de l’element compartimentador (2)
Parets i sostres (3)
Portes
Norma
Projecte
Norma
Projecte
EI2 45-C5
Veure
EI-90
Veure plànol
plànol
EI2 45-C5
Veure
EI-90
Veure plànol
plànol
EI-120

Veure plànol

2xEI2 30-C5

Veure
plànol

Notes:
(1) Segons es considera a l’annex A Terminologia (CTE DB SI). Pels usos no contemplats en aquest Document bàsic, es
poden assimilar en funció de la densitat d’ocupació, mobilitat dels usuaris, etc.
(2) Els valors mínims estaran establerts en la taula 1.2 (CTE DB SI 1. Propagació interior).
(3) Els sostre tenen una característica ‘REI’, al tractar-se d’elements portants i compartimentadors d’incendis.
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Estudi de la càrrega de foc. Nivell de risc intrínsec.
Per a l’estudi del nivell de risc intrínsec s’hauran de tractar independentment cadascun dels sectors d’incendi
degut a la seva naturalesa i funció.
Segons el Document Bàsic de Seguretat en Cas d’Incendi segons aplicació del Real Decret 314/2006, per
establiments comercials estableix que aquesta serà d’aplicació amb les seves condicions generals per tots els
establiments i zones destinades a l’activitat comercial. Especial tractament tindran els possibles magatzems que
complementin aquestes zones comercials, per la possible acumulació de càrrega de foc i els locals tècnics que es
aquest recinte es pugui trobar. En concret tot magatzem d’un establiment dedicat a l’activitat comercial que
acumuli una càrrega de foc superior a 3.400 MJ/m², haurà de seguir les prescripcions del Reglament de Seguretat
Contra Incendis als Establiments Industrials, a més de les que estableix el propi Document Bàsic per a “locals de
risc especial alt”.
El magatzem de productes que es projecta es troba molt per sota de les acumulacions de càrrega enunciades a la
norma, per la qual cosa haurà de seguir les prescripcions particulars que recull el Document Bàsic de Seguretat d’
Incendis per aquest local. En aquest punt de la norma es classifiquen tots els magatzems de d’establiments
comercials com a locals amb risc especial, per la qual cosa tindran un tractament particular, diferent en algun
punts del que s’estableix per les zones comercials generals, i que tindrà una exigència que anirà en funció del
nivell de risc que tingui aquest local especial.
És també per aquesta raó que els locals tècnics s’estudiaran com a locals especials o locals tècnics, tal com es
recull en el Document bàsic de seguretat en cas d’incendi recollit en els documents que formen la C.T.E.
Seguint l’aplicació del Document Bàsic de seguretat en cas d’incendi, els sectors es classifiquen de la següent
manera:


Superfície del sector “Botiga”: 53,65 m². Tal com es recull, correspon a una tipologia d’activitat recollida
en el Document Bàsic de seguretat en cas d’incendi, lo que generarà la necessitat d’una sèrie d’elements
actius i passius contra incendis que quedaran recollits en un apartat posterior.



Superfície del Local de risc especial “ Magatzem ”: 36,55 m2. Amb la intenció de fer uns càlculs que vagin
en favor de la seguretat, s’ha optat per la hipòtesi de calcular la càrrega de foc com si tota la superfície
denominada genèricament com a “ Magatzem ” tingués aquest ús, la qual cosa no serà certa, ja que
donada la superfície de la zona de vendes es pot arribar a la conclusió que no és necessària tanta
superfície de magatzem per aquest ús, o en tot cas, l’alçada de les piles de mercaderies no seran tan
altes com en un magatzem habitual.
Per altra banda, al ser un local d’emmagatzematge dintre d’un local amb finalitat comercial el
classificarem com a risc especial segons la taula 2.1 del D.B. S.I.
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Densitat de càrrega de foc (Segons el punt (5) de la Taula 2.1, i B.5 (1) pel càlcul de la carrega de foc per
locals especials en establiments comercials, ens podem remetre a l’aplicació del Reglament de
seguretat contra incendis en els establiments industrials, recollit en el Reial Decret 2267/2004, del 3
de Desembre.
TAULA 1 : MAGATZEM
Descripció
Oli de oliva
Sucre
Cacao en pols
Xocolata
TOTAL, QT

Local
zona

Pes (kg)
200
200
100
10

Mj/ kg
42
16,7
16,7
25,1

Ci
1
1
1
1

Qt
8.400
3.340
1.670
251
13.661

Densitat de càrrega de foc del magatzem,
QS = 13.661 MJ/ 36,55 m2 x 1,5 = 561 MJ/m2
Segons aquests valors, i comparant amb la taula 2.1 del D.B. S.I. podem comprovar que:


Per la carrega de foc, el valor Qs de 561 MJ/m² està dintre dels límits de la classificació de local de risc
especial amb un risc especial baix.



El recinte d’emmagatzematge es situa a la mateixa planta que la resta de l’edifici, a la mateixa cota de
referència que la sortida de l’edifici, i la seva superfície és de 36,55 m². No supera els límits marcat per
locals de risc especial baix.



Els locals i zones de risc especial es classifiquen d'acord amb tres graus de risc (alt, mitjà i baix) segons els
criteris establerts a la taula 2.1 (CTE DB SI 1 Propagació interior), complint les condicions que es determinen en la
taula 2.2 de la mateixa secció.

S’ha avaluat els risc com a risc especial baix segons al CTE-DB-SI. No segons el Reglament contra
incendis per locals industrials ja que la seva carrega total és:

Amb aquesta càrrega de foc es classifica el magatzem com de risc especial baix, per tenir una càrrega de foc
compresa entre les 102,00 i les 204,00 Mcal/ m².
102,00 < Qs = 133,99 Mcal /m² < 204,00
D’altra banda, per establiments comercials cal estudiar la càrrega total de foc aportada pels productes que es
vendran a fi de determinar si és necessari instal·lar ruixadors automàtics d’aigua, però aquesta restricció només
és aplicable en aquells establiments comercials amb una superfície total superior als 1.500,00 m 2. Donat el fet que
l’establiment té una superfície total de 90,20 m2, que es troba clarament per sota dels valors reglamentaris, NO
serà necessària aquesta comprovació.

Locals de risc especial

LREB_
Magatzem

o

Superfície
(m2)

Nivell de risc

36,55

Baix

(1)

Resistència al foc de l’element compartimentador (2)(3)(4)
Parets i sostres
Portes
Norma (5)
Projecte
Norma
Projecte
EI-90
Veure plànol
EI2 45-C5
Veure
plànol

Notes:
(1) La necessitat de vestíbul d’independència depèn del nivell de risc del local o zona, segons exigeix la taula 2.2 (CTE
DB SI 1 Propagació interior). Amb un nivell de RISC BAIX no serà necessària la instal·lació de vestíbul.
(2) Els valors mínims estan establerts en la taula 2.2 (CTE DB SI 1 Propagació interior)
(3) Els sostres han de tenir una característica ‘REI’, en tractar-se d’elements portants i compartimentadors d’incendi. El
temps de resistència al foc no serà menor que l’establert per l’estructura portant del conjunt del edifici (CTE DB SI 6
Resistència al foc de l’estructura), excepte quan la zona es trobi sota una coberta no prevista per a l’evacuació i quan
el seu col·lapse no suposi risc per l’estabilitat d’altres plantes ni per la compartimentació contra incendis.
(4) Els valors mínims de resistència al foc en locals de risc especial mig i alt són aplicables a les portes d’entrada i sortida
del vestíbul d’independència necessari per a la seva evacuació.
(5) La zona del magatzem i sala de màquines presenta una compartimentació amb un altre local NO objecte del present
projecte.

Espais ocults. Pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació d'incendis
La compartimentació contra incendis dels espais ocupables té continuïtat en els espais ocults, com ara càmeres,
falsos sostres, terres elevats, etc., excepte quan aquests es compartimenten respecte dels primers com a mínim
amb la mateixa resistència al foc, podent reduir aquesta a la meitat en els registres per a manteniment.
Es limita a tres plantes i una alçada de 10 m el desenvolupament vertical de les cambres no estanques on hi hagi
elements amb una reacció al foc no superior a B-s3-d2, B L-s3-d2 o millor.
La resistència al foc requerida en els elements de compartimentació d'incendi es manté en els punts en què
aquests elements són travessats per elements de les instal·lacions, com ara cables, canonades, conduccions,
conductes de ventilació, etc. Queden excloses les penetracions amb seccions de pas inferior a 50 cm ².
Per a això, s'optarà per una de les següents alternatives:
a) Mitjançant elements que, en cas d'incendi, obturin automàticament la secció de pas i garanteixin en aquest punt
una resistència al foc, com a mínim, igual a la de l'element travessat, per exemple, una comporta tallafocs
automàtica EI t (i «o) ('t' és el temps de resistència al foc requerit a l'element de compartimentació travessat), o un
dispositiu intumescent d'obturació.
b) Mitjançant elements passants que aportin una resistència, com a mínim, igual a la de l'element travessat, per
exemple, conductes de ventilació EI t (i «o) ('t' és el temps de resistència al foc requerit a l'element de
compartimentació travessat).

PROJECTE EXECUTIU – BANC D’ALIMENTS / LOCAL DE JOVES – TRAVESSIA CAMP BACH, 18, SANTA CRISTINA D’ARO

24

Reacció al foc d'elements constructius, decoratius i de mobiliari

diferents, entre zones de risc especial alt i altres zones més altes de l'edifici, o bé cap a una escala protegida o
cap un passadís protegit des d'altres zones.

Els elements constructius utilitzats compleixen les condicions de reacció al foc que s'estableixen a la taula 4.1
(CTE DB SI 1 Propagació interior).

En cas d'existir elements sortints aptes per impedir el pas de les flames, l'alçada exigida a aquesta franja pot
reduir en la dimensió del citat sortint.

Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques (cables, tubs, safates, regletes,
armaris, etc.) es regulen en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT-2002).

La classe de reacció al foc dels materials que ocupin més del 10% de la superfície de l'acabat exterior de les
façanes o de les superfícies interiors de les cambres ventilades que aquestes façanes puguin tenir, serà B-s3 d2 o
millor fins a una alçada de 3,5 m com a mínim, en aquelles façanes l'arrencada inferior sigui accessible al públic,
des de la rasant exterior o des d'una coberta, i en tota l'alçada de la façana quan tingui una alçada superior a 18
m, amb independència d'on es trobi la seva arrencada.

Reacció al foc
Situació de l’element
Zones comunes de l’edifici
Locals de risc especial
Espais ocults no estancs: “patinillos”, falsos sostres
etc.

(4),

terres elevats,

Revestiment (1)
Sostres i parets (2)(3)
C-s2, d0
B-s1, d0
B-s3, d0

Terres (2)
EFL
BFL-s1
BFL-s2

Notes:
(1) Sempre que es superi el 5% de les superfícies totals del conjunt de les parets, del conjunt dels sostres o del conjunt
dels terres del recinte considerat.
(2) S’inclouen les canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc.
Quan es tracti de canonades amb aïllament tèrmic lineal, la classe de reacció al foc seran la que s’indica, però
incorporant el subíndex ‘L’.
(3) S’inclouen aquells materials que constitueixin una capa, continguda a l’interior del sostre o paret, que no estigui
protegida per altra que sigui EI 30 com a mínim.
(4) Excepte en falsos sostres existents a l’interior de vivendes.

3.1.2. Propagació exterior (DB-SI 2)
Mitgeres i façanes
En façanes, es limita el risc de propagació exterior horitzontal de l'incendi mitjançant el control de la separació
mínima entre buits de façana pertanyents a sectors d'incendi diferents, entre zones de risc especial alt i altres
zones, o cap a una escala o passadís protegit des d'altres zones, entenent que aquests buits suposen àrees de
façana on no s'aconsegueix una resistència al foc mínima EI 60.
En la separació amb altres edificis confrontants, els punts de la façana de l'edifici considerat amb una resistència
al foc menor que EI 60, compleixen el 50% de la distància exigida entre zones amb resistència inferior a EI 60,
fins a la bisectriu l'angle format per les façanes de l'edifici objecte i el confrontant.
A més, els elements verticals separadors d'altres edificis compleixen una resistència al foc mínima EI 120,
garantida mitjançant valors tabulats reconeguts (Annex F 'Resistència al foc dels elements de fàbrica').
La limitació del risc de propagació vertical de l'incendi per la façana s'efectua reservant una franja d'un metre
d'alçada, com a mínim, amb una resistència al foc mínima EI 60, en les unions verticals entre sectors d'incendi
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3.1.3. Evacuació d’ocupants (DB-SI 3)
Compatibilitat dels elements d'evacuació
Els elements d'evacuació de l'edifici no han de complir cap condició especial de les definides en l'apartat 1 (DB SI
3), en no tenir la zona comercial una superfície superior a 1.500 m 2. Recordem que la superfície comercial és de
90,20 m2.

Càlcul d'ocupació, sortides i recorreguts d'evacuació
El càlcul de l'ocupació de l'edifici s'ha resolt mitjançant l'aplicació dels valors de densitat d'ocupació indicats en la
taula 2.1 (DB SI 3), en funció de l'ús i superfície útil de cada zona d'incendi de l'edifici.
En el recompte de les superfícies útils per a l'aplicació de les densitats d'ocupació, s'ha tingut en compte el
caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones de l'edifici, segons el règim d'activitat i ús previst del mateix,
d'acord al punt 2.2 (DB SI 3).
El nombre de sortides necessàries i la longitud màxima dels recorreguts d'evacuació associats, es determinen
segons el que exposat a la taula 3.1 (DB SI 3), en funció de l'ocupació calculada.

Ocupació, nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació
Planta
S útil (1) ρ ocup (2) Pcalc (3)
Nombre de
2
2
(m )
(m /ρ)
sortides (4)

S1_Botiga (Ús comercial)
ocupació: 23 persones
Botiga
44,96 (7)
Rebedor
Bany

7,12
1,57

Norma

Projecte

Longitud
recorregut (5)
(m)
Norma
Projecte

Amplada
sortides (6)
(m)
Norma

2

3

25 + 25

< 25 + 25

1,19

2

22

2

3

25

< 25

1,17

10
10

1
1

1

2

25

< 25

min. 0,80

Projecte
1,20 – 1,20
– 1,00
1,20 – 1,20
– 1,00
1,20 – 1,00

25

LRE_Magatzem (Ús magatzem)
ocupació: 2 persones
Magatzem
36,55
40
2
S1_Local de Joves (Pública concurrència i docent)
ocupació: 150 persones
Zona Vending
10,33
0,5
20

1

1

25

< 25

min. 0,80

2,00

1
2

1
3

25
25 + 25

< 25
< 25 + 25

min. 0,80
1,19

2

3

25

< 25

1,17

2,00
1,20 – 1,20
– 1,00
1,20 – 1,20
– 1,00
1,20 – 1,20
– 1,00
1,20 – 1,00
1,20 – 1,20
– 1,00
1,20 – 1,20
– 1,00
1,20 – 1,20
– 1,00
1,20 – 1,20
– 1,00

Sala Polivalent

61,33

0,5

122

2

3

25

< 25

1,17

Lavabo
Sala formació

5,06
20,89

10
10

1
2

1
2

2
3

25
25

< 25
< 25

min. 0,80
1,17

Passadís / Distribuidor

18,13

10

2

2

3

25

< 25

1,17

Despatx

9,47

10

1

2

3

25

< 25

1,17

Sala informàtica

21,10

10

2

2

3

25

< 25

1,17

Notes:
(1) Superfície útil amb ocupació nul·la Sutil (m2). Es comptabilitza per planta la superfície afectada per una densitat d’ocupació no nul·la,
considerant també el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones de l’edifici, segons el règim d’activitat i d’ús previst de l’edifici,
d’acord al punt 2.2 (DB SI 3)
(2) Densitat d’ocupació, ρ ocup (m2/ρ); aplicada als recintes amb ocupació no nul·la del sector, en cada planta, segons la taula 2.1 (DB SI 3)
(3) Ocupació de càlcul, Pcalc en nombre de persones. Es mostren en parèntesis les ocupacions totals de càlcul pels recorreguts d’evacuació
considerats, resultats de la suma d’ocupació en la planta considerada més aquelles procedents sense origen d’evacuació, o bé de l’aportació
de flux de persones d’escales, en la planta de sortida del edifici, agafant els criteris d’assignació del punt 4.1.3 (DB Si 3)
(4) Nombre de sortides de planta exigides i executades, segons els criteris d’ocupació i alçada d’evacuació establerts en la taula 3.1 (DB SI 3)
(5) Longitud màxima admissible i màxima en projecte pels recorreguts d’evacuació de cada planta i sector, en funció de l’ús del mateix i del
nombre de sortides de planta disponibles segons la taula 3.1 (DB SI 3)
(6) Amplada mínima exigida i amplada mínima de projecte, per les portes de pas i per les sortides de planta dels recorreguts d’evacuació en
funció dels criteris d’assignació i dimensionat dels elements d’evacuació (punts 4.1 i 4.2 de DB SI 3)
(7) La superfície de la sala de vendes és de 703,25 m2. L’’espai que ocupen les prestatgeries (235,94 m2) NO es comptabilitzen a efectes
d’ocupació de la sala de vendes. Per tant, la superfície resultant és de 467,31 m2.

A les zones de risc especial de l'edifici, classificades segons la taula 2.1 (DB SI 1), es considera que els seus
punts ocupables són origen d'evacuació, i es limita a 25 m la longitud màxima fins a la sortida de cada zona.
A més, es respecten les distàncies màximes dels recorreguts fora de les zones de risc especial, fins a les seves
sortides de planta corresponents, determinades en funció de l'ús, altura d'evacuació i nombre de sortides
necessàries i executades.
Longitud i nombre de sortides dels recorreguts d’evacuació per les zones de risc especial
Local o zona
Planta Nivell de risc (1)
Nombre de sortides (2)
Longitud del recorregut
(3) (m)
Norma
Projecte
Norma
Projecte
LRE_
PB
baix
1
1
25
< 25
Magatzem

Amplada de les sortides
(4) (m)
Norma
Projecte
min. 0,80
2,00
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Notes:
(1) Nivell de risc (baix, mig, alt) de la zona de risc especial, segons la taula 2.1 (DB SI 1)
(2) Nombre de sortides de planta exigides i executades en la planta a la que pertanyi la zona de risc especial, segons la taula 3.1 (DB
SI 3)
(3) Longitud màxima admissible i màxima en projecte pels recorreguts d’evacuació de zona de risc especial, fins a la sortida de la zona
(taula 2.2 DB SI 1), i fins a la seva sortida de planta corresponent, una vegada abandonada la zona de risc especial, segons la taula
3.1 (DB SI 3)
(4) Amplada mínima exigida tant per les portes de pas i les sortides de planta del recorregut d’evacuació, en funció dels criteris de
dimensionat dels elements d’evacuació (punt 4.2 (DB SI 3)), com per les portes disposades en projecte. L’amplada de tota fulla de
porta estarà compresa entre 0,60 i 1,23 m, segons la taula 4.1 (DB SI 3).

Senyalització dels mitjans d'evacuació
Acord amb el que estableix l'apartat 7 (DB SI 3), s'utilitzaran senyals d'evacuació, definides en la norma UNE
23034:1988, disposades conforme als criteris següents:
a) Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol "SORTIDA", excepte en edificis d'ús
'Residencial habitatge' o, en altres usos, quan es tracti de sortides de recintes la superfície no excedeixi de 50 m²,
siguin fàcilment visibles des de tots els punts d'aquests recintes i els ocupants estiguin familiaritzats amb l'edifici.
b) El senyal amb el rètol "Sortida d'emergència" s'utilitzarà en tota sortida prevista per a ús exclusiu en cas de
emergència.
c) Es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen d'evacuació des del que
no es perceben directament les sortides o els seus senyals indicatius i, en particular, enfront de tota sortida d'un
recinte amb ocupació més gran que 100 persones que accedeixi lateralment a un passadís.
d) En els punts dels recorreguts d'evacuació en què hi hagi alternatives que puguin induir a error, també es
disposaran les senyals abans citades, de manera que quedi clarament indicada l'alternativa correcta.
Aquest és el cas de determinats encreuaments o bifurcacions de passadissos, així com d'aquelles escales que, a
la planta de sortida l'edifici, continuïn el seu traçat cap a plantes més baixes, etc.
e) En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin induir a error en l'evacuació,
ha de disposar el senyal amb el rètol "Sense sortida" en lloc fàcilment visible però en cap cas sobre les fulles de
les portes.
f) Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants que es pretengui fer a cada sortida de
planta, conforme al que estableix l'apartat 4 (DB SI 3).
Els senyals seran visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a l'enllumenat normal. Quan siguin
fotoluminiscents, les seves característiques d'emissió lluminosa complir el que estableix les normes UNE 230351:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme al que estableix la
norma UNE 23035-3:2003. 3.1.3.5.
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Existeix un hidrant d’incendis a una distància de l’edifici no superior a 100 m, el qual garanteix un cabal de 1.000
l/min a una pressió no inferior a 10 m.c.a. durant un espai de temps mínim de 2 hores, d’acord amb allò establert
en el Decret 241/1994.

3.1.4. Detecció, control i extinció d’incendi (DB-SI 4)
Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis

L’hidrant està situat en un indret fàcilment accessible i degudament senyalitzat.

L’establiment comercial disposa dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis requerits segons la taula
1.1 de DB SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis.
El disseny, execució, posada en funcionament i manteniment d'aquestes instal·lacions, així com els seus
materials, components i equips, compliran el que estableix, tant en l'article 3.1 del CTE, com en el Reglament
d'Instal·lacions de protecció contra incendis (RD. 1942/1993, de 5 de novembre), en els seus disposicions
complementàries i en qualsevol altra reglamentació específica que els sigui aplicable.
A les zones de risc especial, així com en les zones de l'edifici l'ús previst és diferent i subsidiari del principal
(‘comercial') i que, d'acord amb la taula 1.1 (DB SI 1 Propagació interior), constitueixen un sector de incendi
diferent, s'ha disposat la corresponent dotació d'instal·lacions necessària per a l'ús previst d'aquesta zona, sent
aquesta mai inferior a l'exigida amb caràcter general per a l'ús principal de l'edifici.
Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis en els sectors d’incendi
Dotació
Extintors
Boques
Columna seca
(1)
portàtils
d’incendi
equipades
S1_Botiga (Ús comercial)
Norma
Sí
Sí
No
Projecte
Sí
Sí
No
LRE_Magatzem (Ús magatzem)
Norma
Sí
No
No
Projecte
Sí
No
No
S2_Local de Joves

Norma
Projecte

Si
Si

No
No

No
No

Sistema
detecció
alarma

de
i

Extintors portàtils
Es col·locaran els extintors portàtils en els emplaçaments indicats en el plànol de protecció contra incendis, i en
qualsevol cas, de manera que el recorregut real de qualsevol origen d’evacuació fins un extintor no superi els 15
m, d’acord amb la normativa vigent que li és d’aplicació.
Cadascun dels extintors serà del tipus “pols” i tindrà una eficàcia mínima 21A-113B-C, excepte aquells que
s’ubiquin al costat d’instal·lacions elèctriques (quadres i subquadres) que seran per focs de tipus elèctric (Tipus
CO2).
Tots els extintors portàtils es disposaran de forma que puguin ser utilitzats de manera ràpida i fàcil; Se situaran en
els paraments de forma tal que l’extrem superior de l’extintor es trobi a una alçada sobre el nivell del sòl menor
que 1,70 m.

Instal·lació
automàtica
d’extinció

Es realitzarà complint el Reglament d’Aparells a Pressió i la seva Instrucció Tècnica Complementària MIE-AP5
així com amb el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis.

No
No

No
No

Es mantindran tots els passos i recorreguts d’evacuació lliures, per tal de no obstaculitzar el pas en cas d’incendi.
A més s’haurà de tenir fàcil accés a tots els extintors ubicats al interior de l’activitat.

No
No

No
No

Enllumenat d’emergència

No
No

No
No

En l’interior de l’edifici s’instal·laran lluminàries d’emergència/senyalització, distribuïdes segons plànol adjuntat, i
de les característiques especificades en l’apartat instal·lació elèctrica del present projecte, quedant senyalitzats
els recorreguts d’evacuació i les sortides personals d’emergència de l’edifici.

Notes:
(1) Amb aquesta disposició, els recorreguts d’evacuació queden coberts, complint la distància màxima de 15 m des de tot
origen d’evacuació, d’acord amb la taula 1.1 DB SI 4.
Els extintors que s’han disposat, compleixen l’eficàcia mínima exigida: de pols química ABC polivalent, d’eficàcia
21A-113B-C.

A més d'aquestes dotacions, es disposa 1 hidrant exterior a menys de 100 m de la façana accessible de l'edifici,
per al abastament d'aigua del personal de bombers en cas d'incendi.

Instal·lacions de protecció contra incendis
Hidrant d’incendis
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Es garantirà una il·luminació de 5 lúmens / m2 en tota la nau en cas de falta del subministrament elèctric.
Tots les dotacions de proteccions contra incendis, estaran degudament senyalitzades segons els l’apartat 2 de la
secció SI 4 del D.B. S.I. i aquests seguiran la reglamentació UNE 23033-1 pel seu dimensionat, i la UNE 23035-4 :
1999 segons les característiques fotolumíniques que s’estableixen.

Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis
Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, boques d'incendi, hidrants exteriors,
polsadors manuals d'alarma i dispositius de tret de sistemes d'extinció) estan senyalitzats mitjançant les
corresponents senyals definides en la norma UNE 23033-1.
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Les dimensions d'aquestes senyals, depenent de la distància d'observació, són les següents: De 210 x 210 mm
quan la distància d'observació no és superior a 10 m. De 420 x 420 mm quan la distància d'observació està
compresa entre 10 i 20 m. De 594 x 594 mm quan la distància d'observació està compresa entre 20 i 30 m.
Els senyals seran visibles, fins i tot en cas de fallada en el subministrament elèctric de l'enllumenat normal,
mitjançant l'enllumenat de emergència o per fotoluminiscència.
Per a les senyals fotoluminiscents, les seves característiques d'emissió lluminosa compleixen el estableixen les
normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme
a que estableix la norma UNE 23035-3:2003

3.1.5. Intervenció dels bombers (DB-SI 5)
Condicions d'aproximació i entorn
El vial previst per a l'aproximació dels vehicles de bombers compleix les condicions disposades en el punt 1.1
(CTE DB SI 5):
- Té una amplada mínima lliure de 3.5 m.
- La seva altura mínima lliure o gàlib és superior a 4.5 m.
- La seva capacitat portant és igual o superior a 20 kN / m².
- En els trams corbs, el carril de rodament queda delimitat per la traça d'una corona circular de radis mínims 5.30 i
12.50 m, deixant una amplada lliure per circulació de 7.20 m.

- Es mantindrà lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fites o altres obstacles que poguessin obstaculitzar la
maniobra dels vehicles de bombers, incloent elements com ara cables elèctrics aeris o branques d'arbres que
puguin interferir amb les escales.

Accessibilitat per façana
A les façanes en què estan situats els accessos de l'edifici hi ha buits a cada planta que permeten l'accés des de
l'exterior al personal del servei d'extinció d'incendis.
Per a aquesta tasca, aquests buits compleixen les condicions següents:
- L'altura del ampit respecte del nivell de planta a la qual s'accedeix no és superior a 1.20 m.
- Les seves dimensions horitzontal i vertical són com a mínim de 0.80 mi 1.20 m respectivament.
- La distància màxima entre els eixos verticals de dos forats consecutius, previstos per accedir, no és superior a
25 m mesurats sobre la façana,
- No existeixen en aquests buits elements que impedeixen o dificulten l'accessibilitat a l'interior de l'edifici,
exceptuant els possibles elements de seguretat que es disposin en els buits de les plantes l'altura d'evacuació no
sigui superior a 9 m.

3.1.6. Resistència al foc de l’estructura (DB-SI 6)
Elements estructurals principals

L’alçada d'evacuació de l’establiment NO és superior a 9,00 metres. NO caldrà que l’espai de maniobra compleixi
amb les següents condicions:

La resistència al foc dels elements estructurals principals de l'edifici és suficient si es compleix alguna de les
següents condicions:

- Una amplada mínima lliure de 5 m.
- Alçada lliure igual que la de l'edifici.

a) Arriben a la classe indicada a les taules 3.1 i 3.2 (CTE DB SI 6 Resistència al foc de l'estructura), que
representen el temps de resistència en minuts davant l'acció representada per la corba normalitzada tempstemperatura en funció de l'ús del sector d'incendi o zona de risc especial, i de l'altura d'evacuació de l'edifici.

- La separació màxima del vehicle de bombers a la façana de l'edifici menor que 23 m. Si d’alçada d'evacuació de
l'edifici es troba entre 9 i 15 m.

b) Suporten aquesta acció durant el temps equivalent d'exposició al foc indicat en l'annex B (CTE DB SI Seguretat
en cas d'incendi).

- La distància màxima fins els accessos a l'edifici menor que 30 m.
- El pendent màxim inferior al 10%.
- La resistència al punxonament del sòl, incloent les tapes de registre de canalitzacions de serveis públics majors
de 0.15 mx 0.15 m, ha de ser superior a 100 kN / 20 cm Ø.
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Resistència al foc de l’estructura
Sector o local de risc Ús de la zona
especial (1)
inferior
al
forjat
considerat
Terreny
S1_ Botiga

Planta
superior al
forjat
considerat

Material estructural considerat (2)
Suports
Bigues
Forjats

Estabilitat al foc
mínima
dels
elements
constructius (3)

Local

Pilars
de
formigó pref.

R 90 / REI 90

Jàsseres de
formigó pref.

Forjat
de
formigó pref.
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LREB_Magatzem

Terreny

Local

40x40
Pilars
de
formigó pref.
40x40

Jàsseres de
formigó pref.

Forjat
de
formigó pref.

R 90 / REI 90

Notes:
(1) Sector d’incendi, zona de risc especial o zona protegida de major limitació en quant al temps de resistència al foc requerida als
seus elements estructurals. Els elements estructurals interiors d’una escala protegida o d’un passadís protegit seran com a
mínim R 30. Quan es tracti d’escales especialment protegides no és necessari comprovar la resistència al foc dels elements
estructurals.
(2) Es defineix el material estructural utilitzat en cada un dels elements estructurals principals (suports, bigues, forjats, lloses,
tirants, etc)
(3) La resistència al foc d’un element s’estableix comprovant les dimensions de la seva secció transversal, obtenint la seva
resistència pels mètodes simplificats de càlcul donats en els Annexos B a F (CTE DB SI Seguretat en cas d’incendis),
aproximats per la majoria de situacions habituals.

c) En zones interiors per a circulació de persones, el terra no presentarà perforacions o forats pels que es
pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre.
Quant hi hagin barreres per a delimitar zones de circulació, aquestes tindran una alçada de 800 mm com a mínim.
En les zones de circulació no es podran posar esglaons aïllats, ni dos de consecutius, a excepció dels següents
casos:
a) En zones d’ús restringit
b) En les zones d’accés a l’edifici, ja sigui des del exterior, des de garatges, aparcaments, etc.
c) En sortides d’ús previst únicament en cas d’emergència
Escales i rampes

3.2. Seguretat d’ús (DB-SUA)

El local objecte d’aquest projecte no disposa de rampes o escales.

3.2.1. Seguretat davant el risc de caigudes (DB-SUA 1)

3.2.2. Seguretat davant el risc d’impacte o atrapament (DB-SUA 2)

Lliscament de terres

Impacte contra elements fixos

Segons la secció SU 1, s’indica la classe que han de tenir els terres de les diferents zones:

L’alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com a mínim, 2100 mm en zones d’ús restringit i de 2200 mm
en la resta de zones. En els umbrals de les portes l’alçada lliure serà 2000 mm, com a mínim.

Tota la zona de la planta comercial i als exteriors. El terra serà de classe 3, amb una resistència al lliscament
superior a 45.
El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l’assaig del pèndul descrit en l’annex A de la
norma UNE-ENV 12633:2003, utilitzant l’escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada
serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament.

En zones de circulació, les parets no disposaran d’elements sortints que volin més de 150 mm en la zona d’alçada
compresa entre 1000 mm i 2200 mm mesurada a partir del terra.
En el cas que hi hagi elements sortints amb alçada menor a 2000 mm. Com ara tauletes, trams d’escala, ets, es
posaran elements fixos que restringeixin l’accés fins a aquests.
Impacte contra elements practicables
Excepte en les zones d’ús restringit, les portes de pas situades en el lateral dels passadissos amb una amplada
menor a 2,50 m es col·locaran de manera que l’abast de la fulla no envaeixi el passadís.
Impacte contra elements fràgils

Discontinuïtat en el paviment
Excepte en les zones d’ús restringit i amb la finalitat de limitar el risc a caigudes com a conseqüència
d’ensopegades, el terra complirà amb les següents condicions:
a) No presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm.
b) Els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb una pendent que no excedeixi el 25%.
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Les superfícies envidrades situades en les àrees amb risc d’impacte compliran les condicions següents, tret de
quan disposin d’una barrera de protecció.
a) Si la diferència de cota a ambdós costats de la superfície envidrada està compresa entre 0,55 m i 12 m,
aquesta resistirà sense trencar-se un impacte de nivell 2 segons procediment descrit a la norma UNE EN
12600:2003.
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b) Les parts envidrades de portes estaran constituïdes per elements laminats o templats que resistiran
sense trencament un impacte de nivell 3, conforme al procediment descrit a la norma UNE EN
12600:2003.

o N’hi haurà a cada porta de sortida i en posicions en les que sigui necessari destacar un perill potencial o
l’emplaçament d’un equip de seguretat (recorreguts d’evacuació, canvis de nivell, canvis en la direcció i
intersecció dels passadissos).

Impacte amb elements insuficientment perceptibles

Característiques de la instal·lació

Les grans superfícies envidrades que puguin confondre’s amb portes o obertures disposaran, en tota la seva
longitud, de senyalització situada a una alçada inferior compresa entre 850 mm i 1100 mm i a una alçada superior
compresa entre 1500 i 1700 mm. Aquesta senyalització no serà necessària quant existeixin muntants separata
una distància de 600 m, com a màxim, o si la superfície envidrada té com a mínim un travesser situat a l’alçada
inferior abans citada.

La instal·lació serà fixa, estarà provista d’una font pròpia d’energia i haurà d’entrar automàticament en
funcionament quan es produeixi una fallada de l’alimentació en la instal·lació d’enllumenat normal en les zones
cobertes per l’enllumenat d’emergència. Es considera com a fallada de l’alimentació el descens de la tensió
d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal.

Atrapament
Les portes d’evacuació disposaran d’un sistema de retenció de tancament que n’impedirà el tancament i frenarà la
tancada a través d’un sistema d’esmorteïment.

3.2.3. Seguretat davant el risc d’empresonament en recintes (DB-SUA 3)
Empresonament
Les condicions establertes en aquesta secció no són d’aplicació en aquesta edificació, ja que no disposa de
recintes on es pugui quedar tancat.

3.2.4. Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada (DB-SUA 4)
Enllumenat en zones de circulació
Per a evitar possibles accidents en zones de circulació i de pas s’establirà un enllumenat mínim de:
o 10 lux a tota la zona perimetral i l’exterior de les l’aparcament exterior.
o 50 lux a la resta de zones, que inclou totes les zones de circulació de l’establiment.
Enllumenat d’emergència
L’edifici tindrà un enllumenat d’emergència que en cas de fallada del subministrament elèctric subministri la
il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, eviti
situacions de pànic i permeti la visió dels senyals indicatius de les sortides i la situació dels equips i mitjans de
protecció existents.
Tindran les següents característiques:

La instal·lació complirà les condicions de servei que s’indiquen a continuació durant una hora, com a mínim, a
partir del moment en què es produeixi una fallada del sistema.
o En les vies d’evacuació amb una amplada inferior a 2 m, la luminància horitzontal al terra serà, com a
mínim, 1 lux al llarg de l’eix central i de 0,5 lux en la zona central que compren al menys la meitat de
l’amplada de la via.
o Als punts on hi hagi situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció contra incendis
d’utilització manual i els quadres de distribució de l’enllumenat, la luminància horitzontal serà de 5 lux,
com a mínim.

3.2.5. Seguretat davant el risc causat per situacions d’alta ocupació (DB-SUA 5)
Les condicions establertes en aquesta secció no són d’aplicació al local, ja que no s’hi donaran situacions d’alta
ocupació.

3.2.6. Seguretat davant el risc d’afogament (DB-SUA 6)
Les condicions establertes en aquesta secció no són d’aplicació al local. L’edifici que es projecte no disposarà de
cap piscina, dipòsit, o element que pugui generar risc d’afogament als seus treballadors o clients.

3.2.7. Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment (DB-SUA 7)
Les condicions establertes en aquesta secció no són d’aplicació al local. L’edifici que es projecte no disposarà de
cap situació de risc causat per vehicles en moviment.

3.2.8. Seguretat davant el risc causat per l’acció del llampec (DB-SUA 8)
Les condicions establertes en aquesta secció no són d’aplicació a aquest projecte, ja que es tracta de les obres
de reforma d’un edifici existent.

o Es situaran com a mínim a 2 m per sobre del nivell del terra
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3.2.9. Accessibilitat (DB-SUA 9)
Es disposarà d’un itinerari accessible d'acord amb el que contempla la adequació efectiva de les condicions
d'accessibilitat en edificis existents en la versió 26 de desembre de 2017.
Accessibilitat a l’exterior del edifici
El local disposarà, com a mínim, d’un itinerari accessible que comuniqui amb una entrada principal al edifici,
aparcaments exterior, etc.
Serveis higiènics accessibles. Sempre que sigui exigible l’existència de serveis higiènics per alguna disposició
legal d’obligat compliment, existirà, com a mínim:
-

Un lavabo accessible per cada 10 unitats o fracció de vàters instal·lats. Podent ser d’ús compartit per a
ambdós sexes.

Mobiliari fix. El mobiliari fix de les zones d’atenció al públic inclourà com a mínim un punt d’atenció accessible.
Com a alternativa a lo exterior, es podrà disposar d’un punt de trucada accessible per rebre assistència.
Mecanismes. Excepte en interiors de vivendes i en les zones d’ocupació nul·la, els interruptors, els dispositius
d’intercomunicació i els pulsadors d’alarma seran mecanismes accessibles.

3.3. Conclusions
Per tot el que s’ha exposat en el present projecte servirà per complimentar els objectius indicats, comprometentse no obstant el peticionari a efectuar les reformes que estimin oportunes els Organismes Facultatius competents.

Santa Cristina d’Aro, març de 2018

LA PROPIETAT.-

L’ENGINYER INDUSTRIAL.Jordi Mulà Casagran
COEIC. 14.696
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1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI

El coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució recaurà en l’Enginyer Industrial autor del projecte.

El present estudi de seguretat estableix les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties
professionals durant l’obra a realitzar, la qual es troba descrita en el projecte de construcció al qual es refereix
el present estudi.

Recurs preventiu en obra

1.2. IDENTIFICACIÓ DE LA OBRA

L’empresa constructora adjudicatària dels treballs designarà un recurs preventiu que es trobarà en obra per
vetllar per la seguretat de les persones, el recurs preventiu tindrà especial cura i estarà permanentment a
obra quan es realitzin treballs de riscs, per exemple treballs en altura, moviment de maquinaria pesants, ...

Generalitats

1.3. CARACTERÍSTIQUES DE LA OBRA

L’obra les condicions de treball les quals estan regulades pel present Estudi de Seguretat i Salut són les
corresponents a la reforma interior d’un local.

Descripció de les activitats

Projecte
L’ obra està definida i regulada pel projecte “Projecte executiu (Banc d’aliments i Local de Joves), situat Travessia
Camp Bach, 18 – Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà) (veure plànol de situació / emplaçament).

Enderrocs
Muntatge de premarcs i brancals de portes i finestres.
Treballs de paleteria en confecció de divisòries, solats i enrajolats.

Propietari

Descàrrega i muntatge de portes personals i finestres.

El propietari del projecte és :

Treballs de revestiments, com és pintura.
Termini d’execució i mà d’obra

Promotor:
NIF:
Representant:
DNI:
Adreça:
Població:
CP.
Telèfon:
Fax:
Situació de l’obra:

Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
P 1719200 F
Francesc Xavier Sala Congost
Plaça Mossèn Baldiri Reixac i Carbó, 1
Santa Cristina d’Aro
17246
972 837010
972 837412
Travessia Camp Bach, 18 – Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà)

Direcció facultativa d’obres
La Direcció Facultativa d’Obres recaurà en l’Enginyer Industrial autor del projecte.
Coordinació de seguretat i salut en fase d’obra
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o

Termini d’execució

El termini d’execució de les obres descrites en el present projecte s’estima en 1 mes.
o

Personal previst

El personal previst s’estima en un promig de 4 operaris.
o

Interferències i serveis afectats

Abans del començament de les tasques, cal conèixer els serveis afectats (canonades d’aigua, esteses
elèctriques, línies telefòniques, etc.) per estar previstos per qualsevol eventualitat. En cas d’haver-hi
qualsevol tipus de línia de serveis, i en especial de transport d’energia elèctrica, s’anul·larà i es desviarà
abans de començar a treballar.
o

Unitats constructives que composen la obra

Enderrocs
Construcció paret bloc formigó (h>2 m.)
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Muntatge de portes metàl·liques i finestres.
Treballs de paleteria.
Treballs de pintura.
Treballs de col·locació de falsos sostres.
Realització d’altell mitjançant peces prefabricades de formigó.

1.4. SERVEIS HIGIÈNICS, VESTIDORS I OFICINA D’OBRA

1.7. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS
Proteccions individuals
o

Cascs no metàl·lics. 1 per persona per muntadors i gruista classe N.
o

En allò referent a vestidors, serveis higiènics i oficina d’obra prevista pel número de treballadors en obra,
s’utilitzarà aquella existent per a la confecció de la nau industrial o bé una de diferent.

1.5. INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL D’OBRA

1.6. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS
Riscos professionals
-

Desplomament d’estructures adjacents
Caigudes al mateix nivell
Caigudes a diferent nivell.
Caigudes de materials.
Talls i cops per eines i materials.
Ferides per objectes punxants.
Electrocucions.
Sobreesforços.
Atropellaments i/o volcaments per màquines o vehicles.
Els derivats d’operacions de manteniment de maquinària.
Sorolls.
Dermatosis per contacte amb ciment.

Riscos de danys a tercers
-

Caigudes al mateix nivell
Atropellaments.
Caigudes d’objectes.
Ferides per objectes punxants.
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Protecció del cos

Cinturons de seguretat, 1 per a cada muntador que s’enfili a dalt dels pilars, classe C, tipus 2.
Mosquetons i dispositius antirretrocés per l’ancoratge dels cinturons de seguretat, 1 de cada muntador.
Monos o roba adequada al treball, 1 per treballador.
o

Es realitzarà la instal·lació elèctrica i d’aigua per les necessitats d’obra, així com la instal·lació de telefonia i
sanejament provisionals si fora necessari, o s’utilitzarà aquella existent per a la confecció de la nau industrial
si és suficientment dimensionada.

Protecció del cap

Protecció d’extremitats superiors / inferiors

Guants de cuir, 1 parell per muntador.
Guants de goma per formigonat, 1 parell per operari.
Calçat de seguretat classe III no metàl·lics amb sola antilliscant, 1 per operari.
Mesures de prevenció i proteccions col·lectives
o

Senyalització i consideracions generals

És obligació de la Propietat o del Constructor de la obra general, que en el recinte existeixi la adequada
senyalització o abalisament per una obra de construcció.
Es mantindrà en ORDRE i NETEJA totes les zones de treball i en tota fase de la obra.
o

Descàrrega de peces

-

Per aixecar qualsevol càrrega, es farà prèvia una correcta subjecció. En cas d’aixecar cossos
allargats, es fixaran per dos punts.
Cables apropiats per a cada peça a elevar.
Afermar acuradament les màquines d’elevació.
El ganxo de la grua disposarà de pestell o dispositiu de seguretat.
Triar espais adequats per emmagatzematge dels perfils metàl·lics.
No permetre la presència de persones dintre del radi d’acció de càrregues penjades.
Senyalitzar la zona de possible caiguda de càrregues durant el seu transport vertical.

-

Proteccions contra riscos elèctrics
o

Protecció contra contactes directes.
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Els contactes directes s’han d’impedir, per això s’utilitzarà una de les següents mesures, segons apartat 1 de
la ITC BT 024:

-

Normalitzar les clavilles per a preses de corrent, de manera que siguin les mateixes en tot el conjunt
de la obra, tant per a contractistes com per a subcontractistes.

-

Aïllament de les parts actives: Aquesta mesura suposa aïllar les parts actives o recobrir-les amb
aïllaments apropiats, capaços de conservar les seves propietats amb el temps.

-

-

Allunyament de les parts actives: Es tracta de mantenir les parts actives en una posició i a una
distància tal que sigui impossible un contacte fortuït amb les mans, o per la manipulació d’objectes
conductors, quan aquests s’utilitzin prop de la instal·lació.

Mantenir la instal·lació elèctrica en bon estat de funcionament, revisant periòdicament l’estat dels
cables, quadres elèctrics, proteccions i molt especialment els interruptors diferencials i la instal·lació
de posada a terra.

-

Disposar sempre en el magatzem d’obra de recanvis de clavilles, preses de corrent, interruptors
automàtics i interruptors diferencials.

-

Els treballs d’extensió o modificació de la instal·lació elèctrica així com els treballs de reparació i
conservació han d’estar sempre realitzats per personal electricista autoritzat.

-

Interposició d’obstacles: Consisteix en situar obstacles físics entres les persones i les parts actives
de manera que aquestes no puguin ser accessibles. Els obstacles de protecció hauran d’estar fixats
de forma segura i resistir als esforços mecànics que puguin presentar-se.

o

Protecció contra contactes indirectes

En les instal·lacions s’haurà de prendre almenys una mesura de protecció contra contactes indirectes,
segons apartat 2 de la ITC BT 024. S’exceptuen les instal·lacions amb tensions de fins a 50 V amb
relació a terra en locals secs o 24 V en relació a terra en locals humits o molls.
Les mesures de protecció poden ser de classe A o de classe B. Les mesures de la classe A impedeixen
el contacte o bé aquest no resulta perillós mentre que les mesures de la classe B incorporen un dispositiu
que desconnecta la instal·lació quan es produeix un defecte que suposa risc per les persones.

Medicina preventiva i primers auxilis
o

Es disposarà d’una farmaciola, o centre d’atenció d’urgències, que contingui el material especificat en R.D.
486/1.997 publicat en el B.O.E. núm. 97, de 23 d’abril de 1.997, pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, la qual serà revisada mensualment i reposat
immediatament el material consumit o caducat.
o

o

Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits

Els conductors hauran d’estar protegits dels efectes de les sobrecàrregues i dels curtcircuits.
Com a dispositius de protecció contra sobrecàrregues s’admeten els interruptors automàtics de tall tèrmic
i els fusibles adequats.
Tots els conductors actius de tots els circuits han d’estar protegits de curtcircuits. Com a dispositius de
protecció s’admeten els interruptors automàtics de tall electromagnètic i els fusibles adequats.
o

Mesures específiques de seguretat i protecció contra riscos elèctrics

-

Localitzar les instal·lacions de cables existents, ja siguin aèries o subterrànies i senyalitzar-les quan
puguin interferir amb els treballs que s’hagin de realitzar.

-

Delimitar les zones de l’accés a instal·lacions elèctriques i instal·lar senyals de perill en els quadres i
portes d’accés a recintes elèctrics.

-

Estendre les línies elèctriques de manera que es minimitzin els riscos mecànics deguts al moviment
de persones, maquinària i vehicles.
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Farmacioles

Assistència a accidentats

S’haurà d’informar a la obra de l’emplaçament dels diferents centres mèdics (serveis propis, Mútues
d’accidents, ambulatoris, centres hospitalaris, etc.), on cal que es traslladin els accidentats pel seu més
efectiu i ràpid tractament.
Es convenient disposar en un lloc visible i conegut per tots els operaris d’una llista de telèfons i direccions
dels Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc. per tal de garantir un ràpid transport dels
possibles accidentats als Centres d’assistència.
S’informarà a tots els operaris, a mesura de que s’incorporin a obra, de les consideracions anteriors en el
moment de la seva entrada a l’obra (abans de començar a treballar).
o

Vigilància de la salut

Tot el personal que comenci a treballar en les empreses contractades o subcontractades haurà de passar un
reconeixement mèdic inicial i/o periòdic a càrrec d’aquelles, en compliment d’allò disposat en la Llei 31/1995,
de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
o

Informació i formació
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S’impartiran cursos de Seguretat i Salut en el treball als operaris que participin en la obra, a càrrec de
l’empresa, i segons les feines genèriques que realitzin, així com també se’ls informarà i formarà dels riscos
específics de l’obra objecte d’aquest estudi i de les mesures de protecció col·lectiva i equips de protecció
individual que han d’utilitzar i la forma amb que ho han de fer.

1.8. CONTROL DEL PERSONAL A OBRA
El constructor establirà un control de personal a obra per garantir que tota persona que accedeixi a obra està
assabentada del pla de seguretat a l’obra i que complirà amb totes les mesures de seguretat assignades al
seu lloc de treball.
Qualsevol treballador que accedeixi a l’obra, l’empresa haurà d’acreditar que està al corrent de la afiliació a la
seguretat social i que disposa dels cursets necessaris per a la manipulació de maquinària especifica.
L’empresa adjudicatària de les obres haurà de portar un registre de les persones que accedeixin a obra així
com la comprovació de tota la documentació exigida (full de lliurament d’epis, assabentament del pla de
seguretat, fitxes de formació especifica,...)
L’obra es trobarà tancada amb tenca metàl·lica de 2 m d’alçada tipus rivisa per evitar que personal aliè a
l’obra pugui accedir.

1.9. NORMES LEGALS I REGLAMENTÀRIES APLICABLES
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes en:

Aspectes generals
Prescripcions de Seguretat en la Indústria de la edificació
Conveni O.I.T.
Implantació de la obligatorietat d’el.laborar Estudis i Plans de Seguretat i Higiene en el
Treball.
R.D. 555/1.986 de 21 de febrer. BOE 21 de març de 1986. Modificació parcial: R.D.
84/1.990 de 19 de gener de 1.990. BOR 25 de gener de 1.990.
Model de llibre d’incidències corresponent a obres enles que sigui obligatori un Estudi de
Seguretat i Higiene en el Treball.
O.M. 20 de Setembre de 1.986. BOE 13 Octubre de 1.986.
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Llei 31/1.995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1.995.

PROJECTE EXECUTIU – BANC D’ALIMENTS / LOCAL DE JOVES – TRAVESSIA CAMP BACH, 18, SANTA CRISTINA D’ARO

Reglament dels Serveis de Prevenció.
R.D. 39 de 17 de gener de 1.997. BOE 31 de gener de 1.997
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball
R.D. 486 de 14 d’abril de 1.997. BOE 23 d’abril de 1.997.

Condicions Ambientals i dels llocs de treball
RD 486/1.997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els
llocs de treball.
Protecció dels Treballadors davant dels riscos derivats de l’exposició al soroll en el treball.
RD 1.316/1.989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1.989.
Protecció dels Treballadors davant dels riscos derivats de l’exposició al Clorur de Vinil.
O.M. 9 abril de 1.986. BOE 6 de maig de 1.986.

Utilització dels Equips de Treball. Condicions dels mateixos
R.D. 1.215/1.997 de 18 de juliol. Utilització d’Equips de Treball.
Reglament d’Aparells d’Elevació i manteniment dels mateixos.
RD 2.291/1.985 de 8 de novembre. BOE 11 de Desembre de 1.985.
ITC-MIE-AEM1: Ascensors electromecànics
O. 9 de desembre de 1.985. BOE 14 de gener de 1.986. Correcció BOE 11 de juny de de
1.986 i 12 de maig de 1.988. Actualització O. 11 d’octubre de 1.988. BOE 21 de novembre
de 1.988.
ITC-MIE-AEM2: Grues Torre desmuntables per obres
O. 28 de juny de 1.988. BOE 7 de juliol de 1.988. Modificació O. 16 d’abril de 1.990. BOE
24 d’abril de 1.990
ITC-MIE-AEM3: Carretes automotrius de manutenció
O. 26 de maig de 1.989. BOE 9 de juny de 1.989.
ITC-MIE-AEM4: Grues mòbils autopropulsades usades
RD 2370/1996 de 18 de novembre. BOE 24 de desembre de 1.996.
Reglament d’Aparells Elevadors per a Obres.
O.M. 23 de maig de 1.997. BOE 14 de juny de 1.997. Modificacions BOE 7 de març de
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1.981 i 16 de novembre de 1.981.
Reglament de Seguretat en les Màquines
RD 1.495/1.986 de 26 de maig. BOE 21 de juliol de 1.986. correccions BOE 4 d’octubre de
1.986.

Activitats específiques
RD 1627/1997 de 24 d’octubre. Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut Laboral en les
Obres de Construcció.

ITC-MIE-MSG: Màquines, Elements de màquines o Sistemes de Protecció utilitzats
O. 8 d’abril de 1.991. BOE 11 d’abril de 1.991.

RD 1389/1997 de 5 de setembre. Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut Laboral en
Activitats Mineres.

Disposicions d’aplicació de la Directiva 89/392/CEE sobre màquines.
RD 1.435/1.992 de 21 de novembre. BOE 11 de desembre de 1.992.

Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera i Instruccions Tècniques
Complementàries.
RD 863/1995 de 2 d’abril.

Reglament d’Aparells a Pressió
D.16 d’agost de 1.969. BOE 28 d’octubre de 1.969. Modificacions BOE 17 de febrer de
1.972 i 13 de març de 1.972.

I.T.C. 10.3.01 sobre explosius. Voladures Especials.
O.M. de 31 d’agost de 1.987. BIE 18 de setembre de 1.987.
Normes de Seguretat per l’exercici d’Activitats Subaquàtiques.
O de 30 de juliol de 1981. BOE 12 de Novembre de 1.981.

Equips de Protecció Individual (EPI’s)
Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individuals.
RD 20 de novembre de 1.992. BOE 28 de novembre de 1.992. Modificat per O. de 16 de
maig de 1.995 i per RD 159/1.995 de 3 de febrer.
Modificació del període transitori establert en el RD 1407/1992 de 20 de novembre, sobre
Equips de Protecció Individual.
O. 6 de Maig de 1.994. BOE 1de juny de 1.994.
RD 773/1997 sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització pels
treballadors d’Equips de Protecció Individual.

Senyalitzacions
Instrucció 8.3 - I.C. sobre Senyalització, Balisament, Defensa, Neteja i Terminació d’obres
fixes en vies fóra de poblat.
O.M. de 31 d’agost de 1.987. BOE 18 de setembre de 1.987
Senyalització Mòbil d’Obres. Ministeri de Foment 1.997.
RD 485 de 14 d’abril de 1.997. BOE 23 d’abril de 1.997.
RD 485/1997 sobre disposicions mínimes en matèria de Senyalització de Seguretat i Salut
en el Treball.
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RD 487/1997 de 14 d’abril sobre Manipulació Manual de Càrregues.

Varis
“Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo” (O.M. 9/3/71) (B.O.E.
16/03/71).
Quadre de Malalties Professionals
RD 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1.978
RD 488/1997 sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives al treball amb
equips que inclouen pantalles de visualització
Reglament de Línies Aèreas d’Alta Tensió
D. 3.151/1968 de 18 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat BOE 8 de
març de 1.969.
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries.
D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 9 d’octubre de 1.973.

Normes U.N.E.
Són d’obligat compliment les normes U.N.E. en matèria de Seguretat i Salut Laboral.
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Fulla per a porta corredissa encastada amb
una llum de pas de 100x210 cm, de cares
llises, acabat superficial amb fusta de faig
envernissat, ferratges de preu mitjà i folrat del
bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada.
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Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de
gruix, 70 cm d'amplària i 210 cm alçària, de
fusta de roure, per a envernissar, de cares
llises i estructura interior de fusta.

Fulla batent de vidre lluna incolora trempada
de 10 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm
alçària, col·locat amb fixacions mecàniques.

Fulla batent de vidre lluna incolora trempada
de 8 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm
alçària, col·locat amb fixacions mecàniques.

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla
batent per a una llum de 90x210 cm.
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V1
Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada
sobre bastiments de base, amb una fulla
oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 120x120 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies.

V2

V3

Finestra d'alumini blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles
corredisses i una fulla fixa lateral o central,
per a un buit d'obra aproximat de 315x120
cm, elaborada amb perfils de preu mitjà,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C2 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de
persiana i guies.

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, col·locada
sobre bastiment de base, per a buit d'obra
aproximat de 270x270 cm, elaborada amb
perfils preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies.
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ESQUEMES
Local social

ID de instalacion : OAC-1-1
Modelo : ARUN40GS2A
ODU Capacity(kW) : 12.31/ 11.58
Refrigerante adicional(kg) : 2.56
Ubicacion de la instalacion : 1F social

ARBLN01621

9.52:15.88
17.2/ 17.2 m

ARBLN01621

9.52:15.88
5.5/ 22.7 m

6.35:12.7
3.2/ 25.9 m

[i1] IAC-1
ARNU12GTRC4
(3.60/ 3.99 kW)
1F despatx

6.35:12.7
5.3/ 28.0 m

ID de instalacion : OAC-1-2
Modelo : ARUN40GS2A
ODU Capacity(kW) : 12.07/ 12.51
Refrigerante adicional(kg) :
Ubicacion de la instalacion : 1F social

6.35:12.7
4.5/ 21.7 m

ARBLN01621

9.52:15.88
4.3/ 4.3 m

[i2] IAC-2
ARNU15GTQC4
(4.51/ 5.01 kW)
1F informatica

[i3] IAC-2
ARNU15GTQC4
(4.51/ 5.01 kW)
1F aula.

ARBLN01621

9.52:15.88
5.3/ 9.6 m

9.52:15.88
3.2/ 12.7 m

[i1] IAC-3
ARNU24GTPC4
(7.09/ 8.00 kW)
1F social

9.52:15.88
7.3/ 16.9 m

IAC-4
OAC-3
1

[i2] IAC-3
ARNU24GTPC4
(7.09/ 8.00 kW)
1F social

Banc d'aliments

R
R

9.52:15.88
3.1/ 7.4 m

ID de instalacion : OAC-3
Modelo : P09EN.UA3
ODU Capacity(kW) : 2.5/ 3.2 kW
Refrigerante adicional(kg) : 29 kg
Ubicacion de la instalacion : Banc d'Aliments

[i3] IAC-3
ARNU24GTPC4
(7.09/ 8.00 kW)
1F social

IAC-2
OAC-1
1

UI-4
P09EN.NSJ
(2.5/ 3.2 kW)
Sala Personal

⅜"×⅝"

IAC-2
OAC-1
1

IAC-3
OAC-1
2

Y0

R

R
NOTA

Y0

1. Cable de comunicacion
- Mando por cable : AWG 22x3C ( Maximo 100m)

IAC-1
OAC-1
1
IAC-3
OAC-1
2

Unidad interior Multi V
Capacdad refrigeracion
Marca

Y0

MODELO

TIPO

Capacidad calefaccion

Btu/h

kW

Consumo (kW)

Ventilador

Cant.
kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Tipo

Caudal aire(m3/min.)

Conexion de tuberias (mm)

Frio

Calor

Liquido

Gas

Drenage(ID)

Peso (kg)

Alimentacion
Ø/V/Hz

Dimensiones (AnxAlxProf) (mm)

Cuerpo

Panel

Cuerpo

Nota

Panel

IAC-1

ARNU12GTRC4 4 Way Cassette

1

12300

3.60

3100

13600

4.00

3400

TurboFan

8.7/8.0/7.0

0.03

0.03

6.35

12.7

25

1/220~240/50,1/220/60

13.7

-

570x570x214

700x700x22

-

IAC-2

ARNU15GTQC4 4 Way Cassette

2

15400

4.50

3900

17100

5.00

4300

TurboFan

11.0/10.0/9.3

0.03

0.03

6.35

12.7

25

1/220~240/50,1/220/60

15

-

570x570x256

700x700x22

-

IAC-3

ARNU24GTPC4 4 Way Cassette

3

24200

7.10

6100

27300

8.00

6900

TurboFan

17/15/13

0.03

0.03

9.52

15.88

25

1/220~240/50,1/220/60

20.8

-

840x840x204

950x950x25

-

Unidad Exterior Multi V
Marca

IAC-3

R

OAC-1
2

OAC-1

Modelo
ARUN40GS2A

Tipo

Refrigeracion
Capacidad

Cant.

MULTI V MINI

2

TIPO

Cant.

Calefaccion
Capacidad

Potencia Absorbida

Potencia Absorbida

Btu/h

kW

kcal/h

Nominal (kW)

Btu/h

kW

kcal/h

Nominal (kW)

41200

12.10

10406

3.20

42700

12.50

10750

3.20

Compresor

Ventilador

Tipo

Tipo

Refrigerante
Descarga Caudal aire(m³/min.)

Conexion
Tuberias (mm)

Dimensiones(AnxAlxProf)
(mm)

Liquido

Gas

Alimentacion

Peso
Nota

Ø/V/Hz

(kg)

DC INV Rotary

Unidad interior Split
Capacdad refrigeracion
Marca

MODELO

Capacidad calefaccion

kW
IAC-4

P12EN.NSJ

SPLIT

1

Tipo

Cant.

0.89/3.5/4.04

Consumo (kW)

Ventilador
Caudal aire(m3/min.)

kW
0.89/3.8/5.1

5.6/7.2/10.0

Conexion de tuberias (mm)

Peso (kg)

Alimentacion

Dimensiones (AnxAlxProf) (mm)

Frio

Calor

Liquido

Gas

Drenage(ID)

Ø/V/Hz

Cuerpo

Panel

1.08

1.00

6.35

9.52

21.5

1/220~240/50

8.5

-

Cuerpo

Nota

Panel

837x302x189

-

-

Y0

OAC-1

OAC-1

2

1

Unidad Exterior Split
Marca
OAC-3
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P12EN.UA3

SPLIT

1

Refrigeracion
Capacidad

PROJECTE EXECUTIU

Potencia Absorbida

Calefaccion
Capacidad

Potencia Absorbida

Compresor

kW

kcal/h

Nominal (kW)

kW

kcal/h

Nominal (kW)

Tipo

12.10

10406

3.20

12.50

10750

3.20

1 P Rotativo

Promotor:

Març 2018
Dibuixat:

Modelo

Propietat:

Ventilador
Tipo

Enginyer:

Jordi Mulà
Casagran
Nº COEIC: 14.696

Refrigerante
Descarga Caudal aire(m³/min.)
R410A

Plànol:

Situació:

Dimensiones(AnxAlxProf)
(mm)

Conexion
Tuberias (mm)
Liquido

Gas

Alimentacion

Peso
Nota

Ø/V/Hz

(kg)

717x483x230

CLIMATITZACIÓ
Travessia Camp Bach, 18

Municipi:

17246 Santa Cristina d'Aro
(Baix Empordà) Girona

Nº:

I02

Escala:

Din:

1/100

A3

C20A

A1_Lluminaria Lineal

C20
C20

A3

C20A

A1

A1

C20

C20

A1

A1

C20
C20

C20A

C20
C20

A1

A2

A2

C2
C2

A3

C3
C3

A3

C2

A3

A3
A3

C4
C1

C3
C3

A2
C4

C1

A3

A3
A3

C3

A2
C3

C3
A3

C3

A3_Lluminària Modular

A3

A2
A3

A2

C1

A3

C4

A2

C3

Quadre elèctric

C2

A3
A3

C3
C2

C2

A3
A3

C4

C4

C1
A3

C3

A3

C1

A3

C3

Subquadre
elèctric
C3

C2
C2

C2

A3

C20A

A1

A3
A3

A2

A2

C20

C2

A2_Luminaria Downlight

C20
C20

A3

A2

C2
A3
C2

A3

IL·LUMINACIÓ

C1

C3

Quadre general d'enllumenat

C4

C1
C4

Equip autònom d'emergència i senyalització

A2

A3

Lluminària Lineal
C1

Lluminària modular empotrada 600x600 equipada LED

A2
C1
C1

A2

Lluminària downlight

A2
C1

Interruptor bipolar 10A

C1

A2
C4

A2

Interruptor commutat 10A

Data:

Nom Fitxer:

Títol Projecte:

Promotor:

Març 2018
Dibuixat:

CAD

Aprovat:

JMC

PROJECTE EXECUTIU

Propietat:

Enginyer:

Jordi Mulà
Casagran
Nº COEIC: 14.696

Plànol:

Situació:

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
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17246 Santa Cristina d'Aro
(Baix Empordà) Girona

Nº:

I03

Escala:

Din:

1/125

A3

C21

C21

C22
SAI3C9
SAI 2 C8

C21

BAIXA TENSIÓ

C21
C21

C9
C9

SAI3 C9

Punt de treball SIMON model 500 CIMA
encastat

Subquadre
elèctric

SAI 2 C8

SAI3 C9

C8 C8

SAI 2 C8

SAI3C9

2 preses de conrrent normal
2 preses de conrrent SAI
2 preses RJ45

SAI3C9

SAI 2 C8

C9

Punt de treball SIMON model 500 CIMA
de superficie
2 preses de conrrent normal
2 preses de conrrent SAI
2 preses RJ45
C9

SAI 2 C8
C10

C9

C9

C10

Punt audiovisual SIMON model 500 CIMA
falç sostre
2 preses de conrrent normal
1 presa RJ45
1 presa HDMI

SAI

SAI 2 C8

CK
RA

Quadre elèctric
SAI 1

SAI 2 C8

Presa de corrent "schucko" JUNG serie LS 990

Presa RJ45 JUNG serie LS 990

C1
C1

C8 C8

₰

C5
C5
C6
C6

C12
T

Presa HDMI JUNG serie LS 990

Punt d'alimentació

C8
C8

Ø100 mm

T

Presa de corrent de termo elèctric
Extractor Silent-100 Ecowatt o similar,
connectat al circuit d'alimentació del bany

₰

C7

Equip de música

Altaveu

C7

Antena Wifi
C13

C14

Linia de poténcia

Linia de dades
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Din:

1/125

A3

SAI

QGPC
SAI
super
immunitzat
40 / 2 / 30

40 / 2 / 30

40 / 2 / 30

40 / 2 / 30

40 / 2 / 30

2 x 10A

2 x 10A

2 x 10A

2 x 10A

2 x 16A

40 / 2 / 30

40 / 2 / 30

40 / 2 / 30

2 x 16A

2 x25A

40 / 2 / 30

40 / 2 / 30

40 / 2 / 30

2 x 20A

2 x25A

40 / 2 / 30

40 / 2 / 30

2 x 10A

2 x 16A

32A
PROTECTOR
SOBRETENSIONS
PERMANENTS I
TRANSITORIES

40kA

XARXA DE
TERRA
IGA
2 x 63A

2 x 16A

2 x 16A

2 x 16A

2 x 20A

2 x 16A

2 x 16A

2 x 16A

2 x 16A

2 x 10A

XARXA DE
TERRA

SECCIÓ
LONGITUD
T. CABLEJAT

ENTRADA
2 x 25.0 + T
35
RZ1-K (AS)

C1
2 x 2.5 + T
40
RZ1-K (AS)

C2
2 x 2.5 + T
40
RZ1-K (AS)

C3
2 x 2.5 + T
40
RZ1-K (AS)

C4
2 x 1.5 + T
40
RZ1-K (AS)

C5
2 x 6.0 + T
25
RZ1-K (AS)

C6
2 x 2.5 + T
25
RZ1-K (AS)

C7
2 x 2.5 + T
30
RZ1-K (AS)

C8
2 x 2.5 + T
40
RZ1-K (AS)

C9
4 x 2.5 + T
40
RZ1-K (AS)

C10
2 x 2.5 + T
5
RZ1-K (AS)

C11
2 x 2.5 + T
RZ1-K (AS)

C12
2x4+T
25
RZ1-K (AS)

C13
2 x 2.5 + T
35
RZ1-K (AS)

C14
2 x 2.5 + T
35
RZ1-K (AS)

L1
2x6+T
10
RZ1-K (AS)

L1
2x6+T
10
RZ1-K (AS)

SORTIDA SAI
2 x 2.5 + T
5
RZ1-K (AS)

SAI1
2 x 2.5 + T
2
RZ1-K (AS)

SAI2
2 x 2.5 + T
25
RZ1-K (AS)

SAI3
2 x 2.5 + T
25
RZ1-K (AS)

POTÈNCIA

14.490 W

650

650

650

50

2.800

500

500

2.500

2.500

2.500

-

1.000

3.500

3.500

1.720

2.500

300

DENOMINACIÓ

DERIVACIÓ
INDIVIDUAL

PRESA
CUINA

NEVERA

MÀQUINES
VÈNDING

ENDOLLS 1

ENDOLLS 2

SAI

RESERVA

TERMO
ELÈCTRIC

CLIMA
MAQ. 1

CLIMA
MAQ. 2

1.720
A SUBQUADRE
BANC
ALIMENTS

FORN

SORTIDA
SAI

RACK

1.100
ENDOLLS 1
VERMELLS
SAI

1.100
ENDOLLS
VERMELLS
SAI

CIRCUIT
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SE

A3

SQ BANC ALIMENTS

2 x 20A
SECCIONADOR

40 / 2 / 30

40 / 2 / 30

2 x 10A

2 x 16A

2 x 16A

2 x 10A

XARXA DE
TERRA

CIRCUIT
SECCIÓ
LONGITUD
T. CABLEJAT
POTÈNCIA
DENOMINACIÓ
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C20
2 x 2.5 + T
25
RZ1-K (AS)

C20A
2 x 1.5 + T
25
RZ1-K (AS)

C21
2 x 2.5 + T
15
RZ1-K (AS)

C22
2 x 2.5 + T
7.5
RZ1-K (AS)

1.720 W
ENTRADA
LINIA 1
BANC ALIM.

650

30

800

1.200

ENDOLLS

CLIMA

Promotor:

Març 2018
Dibuixat:

L1 BANC ALIM
2 x 6.0 + T
10
RZ1-K (AS)
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SE

A3

LLEGENDA DE FONTANERIA

CONNEXIÓ EXISTENT

CONDUCCIÓ AIGUA FREDA
CONDUCCIÓ AIGUA CALENTA
CLAU DE PAS AFS
CLAU DE PAS ACS
VÀLVULA D'ESQUADRE AFS d=16 O
INDICAT
A LLEGENDA EQUIPS

TERMO ELÉCTRICO
30 LITROS

VÀLVULA D'ESQUADRE ACS d=16 O
INDICAT
A LLEGENDA EQUIPS

TERMO ELÈCTRIC 30L

DIÀMETRES APARELLS
AIGUA FREDA
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LAVABOS

PE-X16

INODOROS

PE-X16

FREGADEROS

PE-X20

FONTANERIA
Travessia Camp Bach, 18

Municipi:

17246 Santa Cristina d'Aro
(Baix Empordà) Girona

AIGUA CALENTA
PE-X16

PE-X20

Nº:

I05

Escala:

Din:

1/100

A3

Ø110
Ø40

Ø110

Ø25

Ø32
Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø110

Ø25

Ø40
Ø40

Ø40

Ø110

Ø40

CONNEXIÓ EXISTENT

Ø25

Ø110

Ø40

Ø25

Ø32

Ø40

Ø25

Ø32

XARXA DE SANEJAMENT
Clavagueró PVC soterrat aigues
pluvials
Ø25

Clavagueró PVC soterrat aigues
negres

CONNEXIÓ EXISTENT
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CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL
OBJECTE D’AQUEST PLEC
L’objecte d’aquest plec és el d’establir les condicions que han de regir les obres que són objecte d’aquest
projecte, corresponent a la reforma interior d’un local a Santa Cristina d’Aro per la instauració d’un Banc
d’Aliments i un Local de Joves.
DIRECCIÓ FACULTATIVA

PRESÈNCIA DE L’ENGINYER INDUSTRIAL EN L’OBRA
La presència de l’Enginyer Industrial que dirigirà l’obra podrà ser reclamada pel Contractista i per la Propietat en
qualsevol moment, especialment quan sigui necessari pel bon funcionament dels treballs. Només s’entendrà
reclamat a l’obra quan això sigui necessari pel bon funcionament de les obres, moment en que la seva
inassistència serà motiu d’incompliment de la seva tasca.
PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA EN L’OBRA

La Direcció Facultativa recaurà en l’Enginyer Industrial, que dirigirà i inspeccionarà les obres.

El contractista haurà de tenir, durant el temps d’execució de les obres, la seva residència fixada en el lloc del seu
emplaçament i haurà de presentar-se sempre que ho sol·liciti la Propietat o la Direcció Tècnica.

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES

ENCARREGAT DE L’OBRA

Les obres s’adjudicaran per adjudicació directa entre les empreses concurrents, un cop escollida la més
convenient, segons el criteri de la Propietat, assessorada per la Direcció Facultativa.

Des del començament de les obres hi haurà una persona responsable, encarregada de vetllar per la correcta
execució dels treballs, amb poders decisoris suficients per poder actuar sobre el personal que col·laborarà i rebre
del Director i Inspector de l’obra les ordres i instruccions necessàries o convenients.

CONTRACTE
La Propietat i l’Empresa adjudicatària de les obres, signaran el Contracte corresponent pel que la Propietat
encarregarà la total o parcial execució de les obres a l’Empresa adjudicatària, que s’obligarà a portar-les a terme
segons Projecte.
L’adjudicació correspondrà a la contractació anomenada “claus en mà”, a preu tancat, i la quantia d’aquesta serà
en funció de l’aplicació del preu a les partides que composen les medicions del Projecte.
TERMINI D’EXECUCIÓ
Les obres hauran d’acabar-se per complert en el termini assenyalat expressament en el Contracte. Qualsevol
retràs en la recepció de les obres, facultarà a la Propietat a retardar així mateix el pagament de les factures
presentades pel Contractista, sense perjudici a les reclamacions corresponents al perjudici causat.
PLANIFICACIÓ DE LES OBRES
El Contractista, d’acord amb els responsables de les possibles subcontractacions, signarà el planning de l’obra,
amb l’especificació de temps i mitjans previsibles d’utilització. L’incompliment d’aquest calendari facultarà al
retrassament el pagament de les factures que presenti el Contractista, en temps equivalent al del retrassament.

OFICINA I LLIBRE D’ORDRES
Durant tot el curs de l’obra hi haurà un lloc adequat per la funció d’oficina, en la que sempre hi ha d’haver a
disposició de la Direcció de les obres el material tècnic documental necessari pels treballs de direcció i control
d’execució de l’obra. En aquesta oficina es guardarà sempre el llibre d’ordres i visites, a disposició de la Propietat,
la Direcció Tècnica i qualsevol persona lligada a la obra.
EFECTES DEL LLIBRE D’ORDRES
Les anotacions fetes en el llibre d’ordres tindran la mateixa obligatorietat que les condicions corresponents
contingudes en aquest Plec. La custòdia del llibre d’ordres és responsabilitat del Contractista.
INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE
Els documents del Projecte seran interpretats, en cas de dubte, per la Direcció Tècnica de les obres, a la que
sempre farà cas el Contractista. Les obres fetes inadequadament, segons el criteri del Tècnic, hauran de ser
enderrocades i realitzades correctament, a càrrec del Contractista.
RECUSACIÓ DEL PERSONAL
La Direcció Tècnica de l’obra podrà recusar el personal treballador de les obres que consideri incomplidor de la
seva funció específica, inclòs el que depengui d’industrials subcontractats.
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La subcontractació de l’obra, en les seves parts o rams sempre es podrà fer, mantenint el Contractista la
responsabilitat subsidiària adquirida. La Direcció Tècnica haurà de conformar, abans de donar-se el cas, les
subcontractes abans mencionades.

El Contractista és responsable únic de l’execució de les obres en les condicions assenyalades en Projecte i les
del Contracte. Per aquest motiu s’obliga a fer l’enderroc de les partides realitzades defectuosament a criteri de la
Direcció Tècnica i la seva reconstrucció, en condicions acceptables, al seu càrrec.

MODIFICACIONS DE L’OBRA

ASSEGURANÇA DE L’OBRA

La Direcció Tècnica, per encàrrec de la Propietat o al seu propi criteri, podrà introduir en l’obra les variacions que
cregui convenients. En cas de suposar modificació del preu de la contracta, serà imprescindible que el
Contractista presenti i la Direcció Tècnica aprovi el corresponent preu contradictori, abans de veure la modificació
interessada.

El Contractista contractarà l’assegurança de l’obra pels valors corresponents a cada moment, pels casos de
sinistre.

MITJANS AUXILIARS DE L’OBRA

El Contractista farà l’assegurança necessària per què en cas de sinistre, doni lloc a l’exigència de responsabilitat
civil o patronal, essent ell l’únic responsable en cas de produir-se un accident en l’obra.

Amb càrrec al Contractista aquest haurà de portar l’obra, tot el material, màquines i mitjans necessaris per la seva
més correcta i convenient execució.
RECEPCIÓ DE LES OBRES
Acabades les obres, el Contractista demanarà a la Direcció Tècnica que faci revisió dels treballs realitzats amb la
finalitat d’obtenir la seva conformitat. Aquesta suposarà la recepció provisional de la obra i haurà de fer-se en
presència de la Propietat. Les diferències que assenyali el tècnic hauran de ser corregides pel Contractista en el
terme que s’estableixi i al seu càrrec.
GARANTIA DE LES OBRES
La recepció definitiva de les obres no es realitzarà fins passats sis mesos de la provisional, moment en que el
Contractista haurà entregat finalment la obra, quedant amb la responsabilitat a que faci referència la Llei. Amb la
recepció definitiva es tornarà al Contractista el dipòsit constituït en garantia.
CONDICIONS DE CARÀCTER LEGAL
CONTRACTE I ARBITRATGE
El Contracte d’adjudicació de les obres es formalitzarà mitjançant document privat que podrà ser públic si
expressament ho estipula una de les parts, essent al seu càrrec el pagament de les despeses ocasionades.
En el Contracte s’afegirà aquest plec de condicions i es farà referència d’aquest fet en la resta de documentació
del Projecte.
En el cas de sorgir diferències d’interpretació del Contracte o del Projecte, l’arbitratge el realitzarà la Direcció
Tècnica de l’obra i en l’últim cas el Perit que designi el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.
RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
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RESPONSABILITAT CIVIL I LABORAL

El Contractista està obligat a prendre totes les mesures determinades per l’ordenança general de seguretat i
higiene en el treball i les complementàries que garanteixin la total seguretat de les persones de l’obra.
La inclusió en els preus, del cost d’establiment de les mesures de seguretat, fa responsable únic al Contractista
en cas de qualsevol accident i els seus perjudicis causats per incompliment de la legislació vigent.
També són a càrrec del Contractista les despeses per danys i perjudicis a les construccions veïnes.
El Contractista l’obliga també al pagament de les quotes de la Seguretat Social, pòlisses d’assegurança
d’accidents de treball i altres obligacions fixades per la llei. En cap cas serà reclamable a la Propietat el possible
deute contret pel Contractista per aquest o altres conceptes.
RESCISIÓ DEL CONTRACTE
Serà motiu de rescissió del Contracte la mort o fallida del Contractista, podent els seus hereus legals seguir el
tracte, en les seves condicions inicials. En cas de no acceptar aquesta continuïtat la Propietat, no tindran aquells
cap dret a reclamar-lo.
També serà motiu de rescissió del Contracte l’incompliment del Contractista de les condicions de Contracte
d’aquest plec. En aquest cas perdrà la fiança construïda i el dret a tota reclamació, essent obligació de la
Propietat el pagament de les partides executades i que siguin acceptades per la Direcció Tècnica de l’obra.
VIGILÀNCIA DE L’OBRA.
El Contractista es fa responsable de la vigilància de l’obra en tot el temps de duració, essent obligació del mateix
establir les mesures de seguretat necessàries per la protecció de l’obra i els materials facturats.
També es responsabilitza del respecte a les propietats veïnes i de la cura de les fites de la finca.
CONDICIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
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OBJECTE DEL PAGAMENT

El pagament de les factures es farà segons s’assenyali en el contracte d’adjudicació de la obra, descomptant
l’import de la constitució de la fiança.

És fonamental el criteri de que el Contractista ha de cobrar el que valgui l’obra executada, sempre que aquesta es
faci en les condicions assenyalades en el projecte o en les normals i correctes condicions de treball i
corresponguin al Contracte o siguin conseqüència de les directrius de la Direcció Tècnica.

Els pagaments realitzats de la facturació s’entendran com pagaments a compte, no pressupostant l’acceptació del
treball realitzat.

CONSTITUCIÓ DE GARANTIA

Amb independència del pagament dels materials, jornals, Seguretat Social i de qualsevol altre consideració, el
Contractista haurà de pagar tots els impostos i arbitris així com els càrrecs per despeses motivades per l’execució
de les obres (enllumenat provisional de l’obra, vallat de la mateixa, ocupació d’espais públics, etc.) podent
recobrar de la Propietat aquells que per ser imprevisibles a l’hora de realitzar l’oferta econòmica la Direcció de
l’obra no cregui justes.

El Contractista farà una fiança del cinc per cent (5%) del cost de contractació de l’obra. Per constituir-la es farà en
cada factura la retenció del cinc per cent del seu valor.
Aquesta garantia podrà ser utilitzada per la propietat per acabar la obra o adequar-la, en cas de no acabar-la i
negar-se a fer-ho el Contractista, amb independència de l’exigència judicial de les responsabilitats corresponents
per incompliment del contracte si fora d’aplicació.
La garantia es tornarà una vegada rebuda l’obra.
PREUS UNITARIS
El Contractista presentarà a la Direcció Tècnica per la Propietat el preu de cada partida que composa l’estat
d’amidaments, formant aquest document part del contracte i essent d’aplicació per les variacions d’obra que
s’introduïssin per indicació de la Direcció Tècnica. En el preu unitari estaran inclosos els càrrecs per medis
auxiliars, mà d’obra, materials, Seguretat Social, etc.

PAGAMENTS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

El Contractista té dret a tenir, al seu càrrec, les còpies de la documentació del projecte que sigui necessari per
l’execució de les obres.
REVISIÓ DE PREUS
A excepció del cas en que el Contracte d’adjudicació de les obres estableixi la facultat de revisió de preus
contractats, que normalment seria mitjançant l’aplicació de la fórmula polinòmica de revisió de preus amb índexs
dels contractes de l’Estat, s’entendrà que el tipus de Contracte és “claus en mà” a preu tancat, no essent per tant
revisable el preu per cap motiu en el curs de les obres.

PREUS CONTRADICTORIS
La realització d’obres imprevistes, fetes per indicació de la Direcció Tècnica, suposarà la necessitat de que el
Contractista presenti abans el preu que serà establert contradictòriament amb la Direcció Tècnica. El Contractista
haurà de presentar l’escandall del preu no previst en el pressupost inicial.
CONCEPTE “BUIT PER PLE”
L’amidament de l’obra, i a efectes de la seva valoració, és d’aplicació el criteri anomenat “buit per ple”, pel que
segons la superfície buida en elements de fàbrica s’inclou el preu de la repercussió dels treballs complementaris,
com per exemple la col·locació de premarcs o retorn d’acabats.
S’estableix que en obertures de 4 a 8 m2 es farà una reducció de la meitat de la seva superfície en el moment de
mesurar la paret, no essent d’aplicació cap reducció per obertures d’inferior superfície i deduint la totalitat de les
superfícies majors.
VALORACIÓ I FACTURACIÓ DE LES OBRES
Les obres es valoraran segons els preus del pressupost, realitzant-se les factures a origen.
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
B-

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.

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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.

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.

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.

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

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B031 - SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310020,B0312020.
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

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
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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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
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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.

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.

SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:

0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
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
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
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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 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
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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.

- 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

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.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
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
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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
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:
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
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
- 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
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- 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 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):
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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
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.
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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
- 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
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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 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.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 - CALÇS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- 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:
- 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.

B0532310.
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
Pàgina: 11

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
Pàgina: 12
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seu defecte, les facilitades pel subministrador.

- 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.

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
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.
Pàgina: 13

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.
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
B05A - BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B05A2103,B05A2201.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a
omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives
d'elements pretesats o postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra
fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretesades i postesades
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a
omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments
situats en interior o exteriors.
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i
additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el
moment abans d'utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues
minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.
BEURADA DE CIMENT:
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions
generals com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.
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S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les
següents dades:
- La granulometria dels àrids (si és el cas).
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la
mescla total.
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.
- La consistència de la beurada.
- El temps de mescla i amassat.
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.
El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser
inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies
perjudicials com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les
armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:
- Contingut: <= 0,1%
- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid
- Ph segons fabricant
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant
Les beurades d'injecció han de complir que:
- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment
Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):
- A les 3 h: <= 2% en volum
- Màxima: <= 4% en volum
- A les 24 h: 0%
- pH de l'aigua: >= 7
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum
- Expansió: <= 10%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)
- Reducció volumètrica: <= 1%
- Expansió volumètrica: <= 5%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 30 N/mm2
- Enduriment:
- Inici: >= 3h
- Final: <= 24h
- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que
la indicada per a beines horitzontals.

- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):

BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en
que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer
la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús
- Àmbit d'aplicació

BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència
alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)
Característiques fonamentals:
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 2,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 3 mm/m
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 5 g
- Després de 240 min: <= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 1000 mm3
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 2 g
- Després de 240 min: <= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
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<= 0,1 g

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves
característiques.
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.
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
BEURADA DE CIMENT:
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.
BEURADA PER A CERÀMICA:
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
BEURADA DE CIMENT:
* 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)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de
la conformidad, clasificación y designación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment, acreditant el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels materials dels capítols 26,27,28 i
29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació
aigua/ciment i quantitat d'additiu.
- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de
realitzar:
- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de
ciment, segons UNE EN 1015-11.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les
especificacions indicades.

____________________________________________________________________________

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0711010,B0711024.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc,
etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o
interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues
minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en
forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en
dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
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ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha
aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7

granulats
enduridor.
i la
de ser

MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i
regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com
a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat
menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),
es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
Pàgina: 18

Projecte executiu de banc d'aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d'aliments i local de joves

- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions
que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- 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

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 (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats
especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca 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 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.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
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
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
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 per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en
que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer
la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior
al 90 % del previst en el projecte.

____________________________________________________________________________
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
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B073 - MORTERS I PASTES AUTOANIVELLANTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pastes autonivellants per a ús en paviments interiors.
CONDICIONS GENERALS:
Producte en pols ja preparat format per ciment, sorra de quars, cola d'origen animal i
additius, per a obtenir, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada, pastes per a
cobrir els escrostonaments i les irregularitats petites que pugui tenir una superfície.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
La massa, un cop pastada, ha de ser de consistència viscosa i espessa.
Classificació en funció del tipus d'aglomerant:
- Morters anivelladors de ciment: CT
- Morters anivelladors de sulfat de calç: CA
- Morters anivelladors de magnesita: MA
- Morters anivelladors de massilla asfàltica: AS
- Morters anivelladors de resina sintètica: SR
Classificació en funció del gruix d'aplicació.
- Capa fina: 2 a 30mm
- Capa gruixuda: >=35mm
Característiques:
- Resistència mecànica a la compressió d'acord amb UNE-EN 13813. La resistència a la
compressió s'indicarà amb una C seguida de la classe de resistència a compressió en N/mm2
- Resistència mecànica a la flexió: d'acord UNE-EN 13813. La resistència a la flexió
s'indicarà amb una F seguida de la classe de resistència a flexió en N/mm2
- Resistència al desgast: d'acord UNE-EN 13813. Hi ha tres mètodes d'assaig per a quantificar
el desgast, mètode de Böhem, mètode BCA, mètode de rodadura. Cada un es designa amb A (mètode
de Böhem), AR (mètode BCA) i RWA (mètode de rodament) seguits del valors obtinguts en els
assajos corresponents.
- Duresa superficial per a pastes anivelladores de magnesita i opcionalment per pastes
anivelladores amb àrids fins (<4mm) d'acord amb UNE-EN 13813. La duresa s'indica amb SH seguit
del valor en N/mm2
- Resistència a la penetració per a pastes anivelladores de massilla asfàltica. D'acord amb
assajos indicats en UNE-EN 13813. La resistència a la penetració s'indica amb les lletres IP o
ICH depenent de l'assaig utilitzat.
- Resistència a la rodament, d'acord amb assaig indicat en prEN13892-7. La resistència a la
rodament s'indica amb les lletres RWFC seguit de la carga en N
- Temps d'adormiment d'acord amb UNE-EN 13813
- Retracció i inflament: d'acord amb UNE-EN 13813
- Mòdul d'elasticitat: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra E seguida del valor en
kN/mm2
- Resistència a la tracció: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra B seguida de valor
en N/mm2.
- Resistència al impacte: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra IR seguida de valor en
Nm
Característiques especials (UNE-EN 13813):
- Resistència elèctrica: Ha de complir
- Resistència química: Ha de complir
- Reacció al foc: Ha de complir
- Emissió de substancies corrosives: Ha de complir
- Resistència tèrmica: Ha de complir
- Permeabilitat a l'aigua: Ha de complir
- Aïllament acústic al soroll d'impacte: Ha de complir
- Absorció acústica: Ha de complir
La designació d'un morter anivellador es realitzà escrivint el nom de la norma, seguit de la
nomenclatura del tipus de morter i posteriorment els diferents dígits de les característiques
amb els valors corresponents.

- Productes per a usos en interiors 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),
- Productes per a usos en interiors no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc ni a
reglamentacions sobre substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a usos en interiors 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):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos en interiors 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
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 1328/1995 de 28
de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme certificador (només per productes amb sistema 1)
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- Numero de certificat CE de conformitat (si és el cas)
- Referència a la norma UNE-EN 13813
- Identificació del producte d'acord amb la designació de diferents dígits
- Nom del producte
- Quantitat, (massa o volum)
- Data de fabricació i vida mitja
- Referència del lot
- Diàmetre màxim dels àrids
- Instruccions per la mescla i l'aplicació
- Especificacions de salubritat i seguretat
- Informació sobre les característiques essencials amb els valors necessaris:
- Reacció al foc
- Emissió de substàncies corrossives
- Permeabilitat a l'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a compressió
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast
- Aïllament acústic
- Absorció acústica
- Resistència tèrmica
- Resistència química.
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la humitat i de la temperatura elevada.
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 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas
autonivelantes. Características y especificaciones.

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament:
- Envasat en sacs de polietilè estancs. A l'envàs ha de constar-hi el nom del fabricant i el
tipus de producte contingut, el mode i les condicions d'aplicació.
- En camions formigonera. La pasta ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves
característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. Queda
expressament prohibit l'addició de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin
alterar la composició original
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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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel
fabricant

B081C010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes
del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit,
d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que,
finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les
seves propietats o donar-li característiques especials.
S'han considerat els elements següents:
- Colorant
- Additius per a formigó:
- Inclusor d'aire
- Reductor d'aigua/plastificant
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant
- Retenidor d'aigua
- Accelerador d'adormiment
- Hidròfug
- Inhibidor de l'adormiment
- Additius per a morters:
- Inclusor d'aire/plastificant
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat
- Addicions:
- Cendres volants
- Fum de silici
- Escòria granulada
ADDITIUS:
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o
químiques del formigó o morter.
Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
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:
- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel
fabricant
Característiques complementàries:
- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència
especificat pel fabricant
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):
- D >= 1,10: ± 0,03
- D <= 1,10: ± 0,02
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T
- pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment,
hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .
Limitacions d'ús d'additius
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i
pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN
12350-7)
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
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
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ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i
que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que
serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de
mantenir durant l'adormiment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 75%
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.
Característiques complementàries:
- Diàmetre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o
augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 110%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a
incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat
d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per
una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):
- 1 dia: >= 140%
- 28 dies: >= 115%
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:
- Consistència:
- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm
- Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm
- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min després de
l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial
- Resistència a compressió a 28 dies >= 90%
- Contingut en aire <= 2% en volum
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.
Característiques essencials:
- Exsudació (UNE-EN 480-4): <= 50%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 80%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo
i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la
pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.
Característiques essencials:
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 85%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
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ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment: >= al del morter de referència + 90 min
- Final d'adormiment: <= al del morter de referència + 360 min
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3):
- 7 dies: >= 80%
- 28 dies: >= 90%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Reducció d'aigua: >= 5%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té
per objecte accelerar el procés d'adormiment.
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la
proporció desitjada d'additiu.
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el
formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la
seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min
- Final d'adormiment (a 5°C): <=60%
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3):
- 28 dies: >= 80%
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):
- 2%: <= 90 min
- 3%: <= 30 min
- 4%: <= 3 min
- 5%: <= 2 min
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIUS PER A MORTERS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter testimoni
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per
incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement
distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Desprès d'1 h en repòs: >= A - 3%
- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8%
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte
retardar l'inici de l'adormiment.
Característiques essencials:
- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Desprès de 28 h en repòs: >= 0,70 A%
- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
Característiques complementàries:
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4): ± 15 mm del valor inicial
Pàgina: 25

- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del morter
d'assaig amb additiu
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
COLORANT:
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser
insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de
volum, ni les resistències mecàniques del formigó.
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
ADDICIONS:
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda
permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum
de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum
de silici) no superin <=20% del pes total del ciment
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres
volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una
quantitat <=10% del pes del ciment
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de
cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici ha de superar el 10% del pes de ciment.
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del
tipus CEM I
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
CENDRES VOLANTS:
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina
divisió provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació
electrostàtica o per captació mecànica.
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir
a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les
armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE
83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de
l'EHE.
Resultats segons la UNE-EN 450-1:
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25%
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): <= 0,10%
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): <= 3,0%
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): <= 1%
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui
< 10 mm)
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2): <= 5,0%
Característiques físiques:
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%
- Índex d'activitat (EN 196-1):
- A 28 dies: > 75%
- A 90 dies: > 85%
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3): < 10 mm
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de
calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %
Toleràncies:
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3
- Pèrdua al foc: + 2,0%
- Finor: + 5,0%
- Variació de la finor: ± 5,0%
- Contingut de clorurs: + 0,01%
- Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1%
- Contingut SO3: + 0,5%
- Estabilitat: + 1,0 mm
- Índex d'activitat: - 5,0%
FUM DE SILICI:
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El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té
per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un
subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que
s'obté silici i ferrosilici.
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors,
sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.
Contingut d'òxid de silici (SiO2): >= 85%
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10%
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5%
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 - 95%
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100%
Tolerància en pes: ± 3 % del pes o volum

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ESCÒRIA GRANULADA:
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la
confecció de formigons.
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:
- Terrossos d'argila: 1%
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE 7-244): 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):
- Amb sulfat sòdic: <= 10%
- Amb sulfat magnèsic: <= 15%
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:
Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:
- 20 < alfa <= 40: h < 15%
- 40 < alfa <= 60: h < 20%
- alfa > 60: h < 25%
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:
+----------------------------------------+
¦ Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦
¦
¦
que hi passen
¦
¦------------¦---------------------------¦
¦
5
¦
95 - 100
¦
¦
2,5
¦
75 - 100
¦
¦
1,25
¦
40 - 85
¦
¦
0,4
¦
13 - 35
¦
¦
0,16
¦
3 - 14
¦
¦
0,08
¦
1 - 10
¦
+----------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació
de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de
70 cm d'amplària.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les
diverses fraccions granulomètriques.
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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ADDITIUS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDITIUS PER A MORTERS:
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros
para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDICIONS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y
criterios de conformidad.
ÚS PER A FORMIGONS:
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
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:
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 morter per a ram de paleta,
- Productes per a formigó:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la
norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar
els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel
subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'additiu segons Art. 29.2 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja
no estan garantides
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat 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. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de
la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació del fabricant
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el seu

els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent

Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
Referència a la norma EN 934-2
Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
Designació del producte
Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en
cas

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja
no estan garantides
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat 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. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de
la següent informació: ZA.3
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu
cas
- Referència a la norma EN 934-3
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en
el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la
norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar
els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
A la fulla de subministrament hi ha de constar:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Identificació del peticionari
- Data d'entrega
- Designació de l'additiu
- Quantitat subministrada
- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:
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 formigons, morters i pastes:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel
subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres
volants
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:
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:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 450-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:
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:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 13263-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de
qualitat d'acord a les condicions exigides.
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.
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de
realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte:
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte:
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE
corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.
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taques ni imperfeccions superficials.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en
l'article 29º de l'EHE.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma
UNE EN 934-2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el
corresponent certificat de garantia del fabricant.
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la
vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma
UNE EN 934-2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del
plec.
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en
l'article 30º de l'EHE.

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 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

B0A6 - TACS I VISOS
____________________________________________________________________________
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A61600,B0A61500.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

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
- 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

B0A4 - VISOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A44000,B0A4A400,B0A41000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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
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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
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10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h

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.

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
B0C -

PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CC - PLAQUES DE GUIX LAMINAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CC1310,B0CC2410.
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:
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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)
- 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:
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- Plaques tipus H1: =< 5%
- Plaques tipus H2: =< 10%
- Plaques tipus H3: =< 25%

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:
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
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
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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.
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)

B0 - MATERIALS BÀSICS

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.

B0C -

PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CU - TAULERS DE FUSTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CU24F7.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Taulers derivats de la fusta.
S'han considerat els elements següents:
- Panell sandvitx de taulells de fusta o derivats, amb aïllament tèrmic al mig.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir defectes superficials.
El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les
especificacions del projecte, de la pròpia documentació tècnica del fabricant, i de la
normativa tècnica que regula el producte.
Toleràncies:
- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies
dimensionals, de forma, contingut d'humitat, contingut en formaldehid indicat a les taules 1,
2 i 3 de la UNE-EN 622-1
TAULER AMB ACABAT XAPAT:
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:
- Control de característiques geomètriques:
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor

Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels
tipus subministrats.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción.
Características, evaluación de la conformidad y marcado.
UNE-EN 14322:2004 Tableros derivados de la madera. Tableros revestidos con melamina para
utilización interior. Definición, requisitos y clasificación.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT
B0E2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT

____________________________________________________________________________
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs,
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 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
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions,
pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació.
Els extrems poden ser llisos o encadellats.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar
l'adherència del possible revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
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.
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: <= 50%
- Alleugerit: <= 60%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat:
- Massís: <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat: <= 25%
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:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la categoria I o II
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat pel fabricant
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
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 presència d'humitat o en cares
exposades a exteriors:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat pel fabricant
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)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
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Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): ±10%
Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
Formació d'encaix: <= 20% volum total
Blocs cara vista:
- Planor cares (UNE-EN 772-20): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels
límits especificats a l'UNE-EN 771-3
- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Característiques complementàries:
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6): >= valor declarat pel fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni
amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la
peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.
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 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de
hormigón (áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3:
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
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 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 UNE-EN 771-3
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3
OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
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
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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.
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del
plec de condicions tècniques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la
resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.

- 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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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 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 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 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

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:
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%.
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.
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la
conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la
taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.
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 a les peces aplegades 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, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts
sobre totes les peces resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________
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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

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

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

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.

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.
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
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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.
____________________________________________________________________________
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B0F1D252.
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 pera 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:
 P e c e s
massisses
 P e c e s
calades
 P
e
c
e
s
alleugerides
 P e c e s
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%
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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:
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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.
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
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- 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:
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.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FA - TOTXANES
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
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:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta
argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
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
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- 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:
- 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.
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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.

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.

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
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FH - RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FH3172.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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 certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
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Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta
d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
MÈTODE DE ¦
GRUP I
¦
GRUP IIa
¦
GRUP IIb
¦
GRUP III
¦
¦ FABRICACIÓ ¦
E<=3%
¦ 3%<E<=6%
¦
6%<E<=10%
¦
E>10%
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
A
¦ Grup AI
¦ Grup AIIa-1
¦ Grup AIIb-1 ¦ Grup AIII
¦
¦ EXTRUÏDES
¦ E<=3%
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦---------------¦
¦
¦
¦
¦ Grup AIIa-2
¦ Grup AIIb-2 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
B
¦ Grup BI-a
¦ Grup BIIa
¦ Grup BIIb
¦ Grup BIII
¦
¦ PREMSADES
¦
E<=0,5%
¦
¦
¦
¦
¦
EN SEC
¦-------------¦
¦
¦
¦
¦
¦ Grup BI-b
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 0,5%<E<=3% ¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar
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l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes
han de ser rectes i la cara vista plana.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- 15 - 25 peces/m2: ± 0,6%
- 26 - 45 peces/m2: ± 0,75%
- 46 - 115 peces/m2: ± 1%
- Gruix:
- 15 - 45 peces/m2: ± 5%
- 46 - 400 peces/m2: ± 10%
- Rectitud de costats:
- 15 - 115 peces/m2: ± 5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 0,75%
- Planor:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- Ortogonalitat:
- Grup BIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm: ± 0,75%
- Costat > 12 cm: ± 0,5%
- Gruix:
- 46 - 400 peces/m2: ± 0,5 mm
- 16 - 45 peces/m2: ± 0,6 mm
- <= 15 peces/m2: ± 0,7 mm
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: + 0,5%, - 0,3%
- Ortogonalitat: ± 0,5%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.

- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el
mètode d'assaig utilitzat
- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:
Característiques essencials:
- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2: >=750N
- Grup AIII: >=600N
- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 600N
- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 500N
- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 200N
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:
Característiques essencials:
- Reacció al foc: A1
- Coeficient de fricció: El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:
Característiques essencials:
- Coeficient de fricció (per a zones de vianants):
d'assaig utilitzat.

El fabricant declararà el mètode
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RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:
Característiques essencials:
- Reacció al foc: A1
- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN
ISO 10545-4):
- Grup AI-a: >=28 N/mm2
- Grup AI-b: >=23 N/mm2
- Grup AII-a1: >=20 N/mm2
- Grup AII-a2: >=13 N/mm2
- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2
- Grup AII-b2: >=9 N/mm2
- Grup AIII: >=8 N/mm2
- Grup BI-a: >=35 N/mm2
- Grup BI-b: >=30 N/mm2
- Grup BII-a: >=22 N/mm2
- Grup BII-b: >=18 N/mm2
- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2
- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental
d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:
Característiques essencials:
- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)
- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
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
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
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 recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a
reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, 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 2000/605/CE),
- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o
Classe: A1***, 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
2000/605/CE),
- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació
peatonal i vehicular,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no
subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a
reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits
de seguretat durant l'ús:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:
- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen
- Marcat corresponent a la primera qualitat.
- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la
classificació, quan sigui aplicable.
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular
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- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)
L'embalatge i/o documentació comercial 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 s'ha d'acompanyar per la següent informació:
- Referència a la norma UNE-EN 14411
- Nom o marca del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos.
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions
tècniques.
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
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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.
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 1000 m2 de plaquetes 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:
- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)
- Sobre 10 rajoles:
- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)
- Sobre 5 rajoles:
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)
- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)
- Sobre 3 rajoles:
- duresa a la ratllada (escala de mohs)
- Sobre 1 rajola:
- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
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 PECES PER PAVIMENTS:
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 cada 1000 m2 de superfície (unes
10000 peces), 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:
- Aspecte
- Absorció d'aigua
- Resistència a la flexió
- Duresa superficial
- Dilatació tèrmica
- Resistència a les taques
- Resistència als productes domèstics de neteja
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d'arestes
- Planor
- Ortogonalitat
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 altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS:
Es seguiran 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 EN PECES PER PAVIMENTS:
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 a les peces rebudes a
càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del
mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin
satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6B -

MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6B11211,B6B12211,B6BZ1A10.
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.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS:
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 EN PECES PER REVESTIMENTS:
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 total de 10 rajoles del
mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin
satisfactoris.
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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
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- 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)

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.

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

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.

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

____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

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.
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
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B7C -

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C9 - FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C9H5M0.
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:
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 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
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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:
- 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.

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 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.

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

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

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
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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

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%
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

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.
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

ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.
Emmagatzematge: Protegit de la intempèrie.

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.

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

B7DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7DZX2C2.
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):

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.

COIXINETS INTUMESCENTS:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte

____________________________________________________________________________

B7D -

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

COIXINETS INTUMESCENTS:
No han d'estar trencats ni deteriorats.
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:

____________________________________________________________________________
Pàgina: 61

Pàgina: 62

Projecte executiu de banc d'aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d'aliments i local de joves

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

¦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°¦
+-----------------------------------------------------------------+

B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7J5 - SEGELLANTS

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%

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J500ZZ,B7J50090,B7J50010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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 ¦
¦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
¦
¦
¦
¦
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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%

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.
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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
¦
+----------------------------------------------------------------------------+

- 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

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'asegurar-ne
la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.

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 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.

____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS

No hi ha 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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7JZ00E1.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

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
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- 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.

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.

____________________________________________________________________________

CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes
d'impermeabilització amb membranes.
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS

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

B83 - MATERIALS PER A APLACATS
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.

B83Z1100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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
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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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 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:
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- 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

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

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

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

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 horitzontament.
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a
la DT.

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.
GANXO I PLATINA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS
B843 - PLAQUES DE FIBRES VEGETALS

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8432152.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, fonoabsorbent o no amb la cara vista
rugosa, per a utilitzar en cel ras desmuntable.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara vista ha de ser plana, sense pols, eflorescències ni d'altres defectes.
Ha de ser incombustible i ha d'estar protegida de l'atac dels insectes i del podriment.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.
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 al foc (UNE-EN 13964)
- Reacció al foc (UNE-EN 13964)
- Contingut d'amiant (UNE-EN 13964): Sense amiant
- Emissió de formaldehíd (UNE-EN 13964): Ha de complir
- Absorció acústica (UNE-EN 13964)
- Aïllament acústic (UNE-EN 13964)
- Resistència a la tracció per flexió (UNE-EN 13964): Ha de complir
Toleràncies:
- Llargària: ± 1,5 mm
- Amplària: ± 1,5 mm
- Gruix: ± 1,5 mm
- Cantell: Ha de complir les toleràncies definides en la taula 3 (UNE-EN 13964), en funció
del tipus de cantell
- Desviació de l'ortogonalitat respecte als 90º: 1/500
- Tolerància màxima de la planor positiva i flexió negativa: 1/300 de la llargària mesurada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

GANXO I PLATINA:
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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, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d'un
mateix tipus de placa 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:
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.
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques
geomètriques següents:
- Amplària
- Llargària
- Gruix
- Planor
- Rectitud d'arestes

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
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
UNE-EN 13964:2006 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 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, logotip o marca d'identificació
- Número i any de la Norma Europea del material
- Símbols corresponents al tipus i dimensions
- Any i mes de fabricació
- 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:
- Valors declarats de les característiques exigides
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
Pàgina: 71

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:
Control estructural i físic:
- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del
fabricant.
- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques ecopinades a càrrec
del contractista.
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del
mateix lot.
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin
satisfactoris.
Control geomètric:
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del
mateix lot.
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin
satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS
B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B84Z4510,B84Z7850.
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
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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

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.

____________________________________________________________________________

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.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B89 - MATERIALS PER A PINTURES

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B89ZPD00.

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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 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
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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
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- 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

Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.

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:
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
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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
- 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
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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

- 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 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

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:
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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
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- Conservació
- Resistència
En cas de no rebre aquests
consideri representatius, el
càrrec i fora del pressupost

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

de la pintura INTA 16.02.26
al calor UNE 48033
resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
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.

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 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
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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.

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9C -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT
AMB RESINA

B9C1 - TERRATZO LLIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9C11411.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior,
l'estesa o cara, una capa intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors.
S'han considerat els terratzos següents:
- Terratzo llis
- Terratzo amb relleu
- Terratzo rentat amb àcid
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2):
- Ús interior
- Ús exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina,
granulats triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants.
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense
colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres
defectes superficials.
Ha de tenir un color uniforme.
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles.
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a
causa de la utilització d'àcids per a suprimir els fins.
Ha de tenir la cara superficial plana.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
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- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2):
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):
- Paviment col·locat que no ha de ser polit: >= 4 mm ( classe I per gruix thI )
- Paviment col·locat que ha de ser polit: >= 8 mm ( classe II per gruix thII )
- Mida del granulat:
+------------------------------+
¦ Gra ¦ Mida del granulat (mm)¦
¦------¦-----------------------¦
¦Micro ¦
0 6
¦
¦Petit ¦
7 - 10
¦
¦Mitjà ¦
10 - 30
¦
¦Gros ¦
30 - 40
¦
+------------------------------+
- Característiques superficials i aspecte visual:
- Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerdes no han de ser visibles a 2 m en
condicions de llum natural i ambient sec.
- Les coloracions quan s'apliquin han d'anar a la capa superior , estesa o a tota la
rajola.
- S'admeten lleugeres variacions en la consistència del color entre diferents lots de
rajoles causades per variacions inevitables en el to i propietats del ciment i dels àrids, o
pel procés o moment de fabricació. El fabricant ha de definir que es considera com a lot.
- Toleràncies dimensionals:
+------------------------------------------------------------+
¦
Dimensió
¦
Tolerància
¦
¦-----------------------¦------------------------------------¦
¦ Longitud del costat ¦
± 0,3%
¦
¦ Gruix
¦
± 2 mm (per a un gruix < 40 mm) ¦
¦
¦
± 3 mm (per a un gruix >=40 mm) ¦
+------------------------------------------------------------+
- Toleràncies de forma:
- Rectitud d'arestes:
- Ús interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3%
- Ús exterior: (UNE-EN 13748-2): no es requereix
- Planor: <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada)

TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Característiques mecàniques:
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-2):
+-------------------------------------------------------------+
¦ Classe
¦ Marcat ¦ Valor mitjà per 4 ¦ Valor individual ¦
¦
¦
¦
provetes (Mpa) ¦
(Mpa)
¦
¦-----------¦----------¦-------------------¦------------------¦
¦
1
¦
ST
¦
>=3,5
¦
>=2,8
¦
¦
2
¦
TT
¦
>=4,0
¦
>=3,2
¦
¦
3
¦
UT
¦
>=5,0
¦
>=4,0
¦
+-------------------------------------------------------------+
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-2):
+---------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
Càrrega mínima de ruptura (KN)
¦
¦
Classe ¦
Marcat ¦------------------¦-------------------¦
¦
¦
¦
Valor mitjà
¦ Valor individual ¦
¦-----------¦------------¦------------------¦-------------------¦
¦
30
¦
3T
¦
>=3,0
¦
>=2,4
¦
¦
45
¦
4T
¦
>=4,5
¦
>=3,6
¦
¦
70
¦
7T
¦
>=7,0
¦
>=5,6
¦
¦
110
¦
11T
¦
>=11,0
¦
>=8,8
¦
¦
140
¦
14T
¦
>=14,0
¦
>=11,2
¦
¦
250
¦
25T
¦
>=25,0
¦
>=20,0
¦
¦
300
¦
30T
¦
>=30,0
¦
>=24,0
¦
+---------------------------------------------------------------+
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-2):
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
Classe ¦
Marcat
¦
Càrrega mínima de ruptura (KN)
¦
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦
¦
1
¦
F
¦
Característica no medida
¦
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦
¦
2
¦
G
¦
<= 26mm o <= 26cm3/50cm2
¦
¦
3
¦
H
¦
<= 26mm o <= 26cm3/50cm2
¦
¦
4
¦
I
¦
<= 20mm o <= 18cm3/50cm2
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a les relliscades:
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que s'indiquen
a la normativa UNE-EN 13748-2.
- Resistència climàtica:
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Marcat¦ Absorció de l'aigua
¦Massa perduda després d'assaig ¦
¦
¦
¦
%en massa
¦
de gel-desgel kg/m2
¦
¦--------¦-------¦--------------------------¦-------------------------------¦
¦
1
¦
A
¦Característica no mesurada¦ Característica no mesurada
¦
¦
2
¦
B
¦ <= 6, com a mitja
¦ Característica no mesurada
¦
¦
3
¦
D
¦Característica no mesurada¦ <=1,0 com a mitja, cap valor ¦
¦
¦
¦
¦ individual >1,5
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
- Resistència al foc UNE-EN 13478-2: Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl
d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CE.
- Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2: Es considera que el terratzo utilitzat en
cobertes satisfà els requisits de comportament davant el foc extern sense necessitat de fer
assajos d'acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE.
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2): Si les rajoles han d'estar previstes per a
contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar les propietats d'acord
amb taula L.2 de la norma EN 13369.
Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el
fabricant a de declarar les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.

TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
Característiques mecàniques:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1):
- Absorció total: <= 8%
- Absorció per cara vista: <= 0,4 g/cm2
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1):
- Mòdul resistent mitjà: >= 5 MPa
- Mòdul resistent individual: < 4 MPa
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Marcatge ¦
Requisits
¦
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦
¦
1(a)
¦
BL I
¦
sense requisits
¦
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦
¦
2
¦ . BL II
¦
àrea de la superfície ¦ cap resultat individual¦
¦
¦
¦
<=1100cm2
¦
<2,5 kN
¦
¦----------¦-----------¦--------------------------¦-------------------------¦
¦
3
¦
BL III ¦
àrea de la superfície ¦ cap resultat individual¦
¦
¦
¦
>1100cm2
¦
<3,0 kN
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
(a)
Classe 1 Els productes només s'utilitzaran si les rajoles es col·loquen sobre llit de
morter sobre una base rígida
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1):
+----------------------------------------+
¦
Assaig
¦ Desgast per abrasió ¦
¦
utilitzat ¦ (valor individual) ¦
¦-----------------¦----------------------¦
¦
Disc ample
¦
>25mm
¦
¦
Böhme
¦
>30cm3/50cm2
¦
+----------------------------------------+
- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1): El fabricant declararà la resistència a les
relliscades d'acord amb els assaigs que explica la normativa.
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1): Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl
d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE.
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1): Si les rajoles han d'estar previstes per a
contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar les propietats d'acord
amb taula L.2 de la norma EN 13369.

TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS:
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems:

>= 200 kg

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.
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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podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
5.- CONDICIONS 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.

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 pavimentació exterior i cobertes,
- Productes per a pavimentació interior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial
entregada amb el subministrament de les rajoles , hi ha de constar la següent informació com a
mínim:
- Identificació del fabricant
- Identificació d'aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2)
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al
menys al 3% de les unitats
- Identificació del producte
- Format i classes, quan sigui aplicable.
L'embalatge i/o documentació comercial 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 s'ha d'acompanyar per la següent informació:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
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 repetirà l'assaig que no compleixi les
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els
resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.

TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-1
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:
- Reacció al foc
- Impermeabilitat a l'aigua
- Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament
- Resistència a les relliscades
- Conductivitat tèrmica

B9C -

TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-2
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:
- Reacció al foc
- Comportament davant al foc extern
- Resistència climàtica
- Resistència al trencament
- Resistència a les relliscades
- Conductivitat tèrmica.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

____________________________________________________________________________
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B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9CZ2000.

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes
10000 peces), 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:
- Absorció d'aigua
- Desgast per fregament
- Tensió de ruptura (flexió)
- Clivelles i escrostonaments a la cara vista
- Escantonaments d'arestes
- Escapçament de cantonades
- Característiques geomètriques:
- Amplària
- Llargària
- Gruix mitjà
- Rectitud d'arestes
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 altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es
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BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la
mescla un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el
paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les
superposades i aconseguir alçàries diferents.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 15 - 18 cm
Alçària: 5 - 7 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que
faciliten la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o
intermèdia.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 11 - 13 cm
Alçària: 3 - 5 cm
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Resistència a la compressió:

- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337): >= 130 N/mm2
Toleràncies:
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.

>= 15 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte
contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu envàs.
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.

____________________________________________________________________________

PORTES:
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

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAF -

FINESTRES O BALCONERES:
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels
dos valors següents:
- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12208
Resistència al vent (UNE-EN 12211): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12210
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament
correcte, obertura i tancament, i els tapajunts.
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs
de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura
restringida de les mateixes normes.
Sistema de tancament:
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
- Dues fulles batents: 3 punts
- Corredissa: 1 punt
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir
perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.

MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1): >= 15 micròmetres
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4): <= 2
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan
s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions
interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAF1C59C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a
la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat
del vidre, així com la ferramenta d'apertura i tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del
material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a
les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva
llargària.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable
sense aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
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.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de
complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols
autorroscants o cargols amb rosca mètrica.
Gruix de la paret dels perfils: >= 1,5 mm
Tipus d'alumini:
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)
Pàgina: 85

ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels
procediments següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica
Lacat del perfil: >= 60 micres
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.
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 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)
- Absortivitat
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
NORMATIVA GENERAL:
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* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en
AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442
Al-0,5MgSi.
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores
obtenidos por oxidación anódica del aluminio.
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico.
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.
* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.
* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación.

- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1)
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1)
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)
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.
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les
condicions exigides al plec, i en particular les següents:
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):
- Amplària
- Llargària
- Escairat del tall dels extrems
- Rectitud d'arestes
- Torsió del perfil
- Secció corbada
- Planor
- Angles
- Gruix
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1.

FINESTRES O BALCONERES:
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure:
- Número d'identificació del organisme de certificació
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge
- Descripció del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la UNE-EN 14351-1
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un
certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la
fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure:
- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Número del certificat
- Condicions i duració del certificat
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que
inclourà:
- Nom i direcció del fabricant
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Número del certificat de conformitat CE associat
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una
declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació
del Marcatge CE. Haurà d'incloure:
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
OPERACIONS DE CONTROL:
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, corresponents al perfil metàl·lic:
- Aspecte (UNE-EN 12020-1)
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3)
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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:
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el
sistema 3, que suposa:
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les
característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la
qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge
No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia
indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte,
que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions
especificades en el projecte.
No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant.
Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el
plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i
recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements.

____________________________________________________________________________

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAM -

MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE

BAM1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAM11AA5.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre lluna transparent, obtingut per flotació, poliment tèrmic i recuit, amb tractament de
tremp tèrmic.
S'han considerat els acabats següents:
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- LLuna incolora
- LLuna de color filtrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les targes fixes han de tenir els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva
col·locació.
No ha de presentar defectes superficials (d'impressió, de paral·lelisme en les seves cares,
marques de rodet, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.), ni defectes en la massa
detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses,
etc.).
Totes les manufactures (osques, taladres, etc.) han de quedar fetes abans de trempar el vidre.
Després del trempat només es pot fer un lleuger acabat mat amb un tractament d'àcid o de
sorra.
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores
generalment esmussades.
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a
partir de vidres de silicat sodocàlcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm):
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm: ± 2,5 mm
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm: ± 3,0 mm
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm: ± 4,0 mm
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més
llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la
tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància
dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un
centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits.
Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats:
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm: ± 0,2 mm
- Gruix nominal de 8 i 10 mm: ± 0,3 mm
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats:
- Gruix nominal de 10 mm: ± 1,0 mm
Planor per als vidres lluna trempats:
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:
- Guerxament total: 0,003 mm/mm
- Guerxament local: 0,5 mm/300 mm
El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos
punts alts del vidre i mesurant la distància a un altre punt alt.
Pes:
- Gruix 10 mm: 25 kg/m2
- Gruix 9/11 mm: >= 22,5 kg/m2
- Pes: ± 0,75 kg/m2
- Situació i diàmetre dels forats: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i
contra les accions químiques (impressions produïdes per la humitat). S'ha de guardar en
estibes de 25 cm de gruix màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. Ha de quedar
separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o
d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del
projecte i considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva
col·locació.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación
NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio
* Orden de 19 de febrero de 1976 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación
NTE-FVT/1976, «Fachadas: Vidrios templados».
UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad
templado térmicamente. Parte 1: Definición y descripción.
UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad
templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
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 usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al
foc:
- Productes per a ús com a envidrament antibala o antiexplossió:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració de
prestacions
- Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en ús i sotmesos a tals
regulacions:
- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions
- Productes per a usos diferents dels especificats:
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració de
prestacions
Els vidres 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 s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema
de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea EN 12150-2
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica
essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a l'explosió
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i
resistència a l'atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues
imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)
- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
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:
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Pes
- Resistència al impacte de la lluna trempada (UNE 43017)
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43018)
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmissió tèrmica
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
- Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140)
- Factor de transmissió lluminosa
- Factor reflexió lluminosa
- Factor transmissió energètica
- Factor reflexió energètica
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- Factor d'absorció energètica
- Factor solar
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Dimensions nominals
- Diàmetre i situació dels forats
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 Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control descrits a la UNE-EN 12150-2.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els
insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta,
la fulla ha de ser xapada.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): 7% <= H <= 11%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes: > 4,5 kN/m3
- Frondoses: > 5,3 kN/m3
Gruix del plafó d'acabat:
- Amb el plafó de partícules: >= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat: >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta: >= 2,5 mm
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):
- Llargària: >= 30 cm
- Amplària: >= 7 cm
Duresa mitjana (UNE 56-534): >= 13 N
Amplària dels perfils del bastidor: >= 30 mm
Balcament de la fulla (UNE 56-824): <= 6 mm
Curvatura de la fulla (UNE 56-824):
- Bancades: <= 6 mm
- Testeres: <= 2 mm
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats
4.2.6. a 4.2.14.
Toleràncies:
- Amplària: ± 1 mm
- Alçària: ± 2 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821): <= 2 mm
- Gruix de les fulles: ± 1 mm
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla: ± 1 mm

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.
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 12150-2, és el
sistema 3, que suposa:
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les
característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de la UNE-EN 12150-2.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la
qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge.

____________________________________________________________________________

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAQ -

ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró
ondulat.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper: >= 250 g/m2
- Amb cartró: >= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis: <= 6 cm2
- Amb cartró ondulat: <= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2: >= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat: >= 2 mm

FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

BAQD - FULLES DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAQD2275,BAQDX001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de
la porta.
S'han considerat els tipus de fulla següents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- Amb galzes per a vidre
- Amb galzes per a vidre i barretes
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
- De roure per a envernissar
- De sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa
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ACABAT PER A PINTAR:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de
fibres de densitat alta.
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):
peça
AMB GALZE PER A VIDRE:
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors:
Amplària del travesser de base: >= 24 cm

<= 5% de la

>= 7 cm

ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.
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Diàmetre dels nusos sans: <= 10 mm
Suma del diàmetre dels nusos vius: <= 20 mm/m

- Rebaixada amb plafons
- De llibret fix
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
- De roure per a envernissar
- De sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa

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.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, 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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les
condicions exigides al plec, i en particular les següents:
- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521)
- Contingut d'humitat (UNE 38337)
- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534)
- Pes específic (UNE 56531)
- Defectes (UNE-EN 1310)
- Característiques geomètriques:
- Amplària
- Llargària
- Secció del perfil
- Rectitud d'arestes
- Torsió del perfil
- Planor
- Escairat: (UNE 56821)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En aquest àmbit no es preveu la realització d'assaigs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista,
amb les condicions abans esmentades.
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ACABAT PER A PINTAR:
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):
peça

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAQ -

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els
insectes.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): 7% <= H <= 11%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Gruix del parament acabat:
- Amb el plafó de partícules: >= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat: >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta: >= 2,5 mm
Dimensions del reforç del montant per a la fixacion del pany:
- Llargària: >= 150 mm
- Amplària: >= 60 mm
Amplària dels perfils del bastidor: >= 30 mm
Corbament dels montant (UNE 56-824):
- H < 1800 mm: =< 1 mm
- 1800 <= H < 2030 mm: =< 4 mm
- H => 2030 mm: =< 6 mm
Corbament dels travessers (UNE 56-824): =< 1 mm
Balcament (UNE 56-824):
- H < 1800 mm: =< 2 mm
- 1800 =< H < 2030 mm: =< 4 mm
- H => 2030 mm: =< 6 mm
H = alçària de la fulla
La fulla ha de complir les especificacions respecte a la deformació per torsió, resistència a
l'acció de xoc d'un cos dur, resistència de xoc d'un cos tou i pesat, arrencada de cargols, i
resistència a la variació d'humitat, d'acord amb la norma UNE 56-869.
Toleràncies:
- Amplària: ± 1 mm
- Alçària: ± 2 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821): =< 1mm
- Gruix de les fulles: ± 1 mm

FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

BAQQ - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS

<= 5% de la

ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
Amplària del reforç per al pany: >= 90 mm

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.

BAQQX001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de
la porta.
S'han considerat els tipus següents:
- De cares llises
- Amb motllura
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ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró
ondulat.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus
accessoris.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper: >= 250 g/m2
- Amb cartró: >= 550 g/m2
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Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis: <= 6 cm2
- Amb cartró ondulat: <= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2: >= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat: >= 2 mm

¦ 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

DE CARES LLISES O AMB MOTLLURES:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de
fibres de densitat alta.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta,
la fulla ha de ser xapada.
DE LLIBRET FIX:
Les lamel·les del llibret han de ser de fusta, i han d'estar encastades en els muntants de la
fusta.
La disposició de les lamel·les ha de ser regular, i la seva inclinació també.
Toleràncies:
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla: ± 1 mm
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.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
No han d'estar en 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 56822:1990 Frentes de armarios de obra. Medidas y tolerancias.
* UNE 56869:1995 Puertas para frentes de armarios. Métodos de ensayo y especificaciones.
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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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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
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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

- 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

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

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.
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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

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

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

BAZ -

MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZ2 - GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAZ2X001.

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
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils per a folrar la cara interior dels bastiments de base.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La secció dels perfils ha de ser adequada per a cobrir el bastiment de base, permetre la
col·locació de la fulla, de manera que obri i tanqui correctament, i la col·locació del
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tapajunts.
Els perfils han de ser de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola
de fusta.
Els perfils no han de tenir defectes superficials.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,3 mm
- Amplària: ± 0,5 mm
- Llargària: ± 1,0 mm
- Rectitud de les arestes: 2 mm/m

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.
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.
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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAZ -

MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAZGC160,BAZGC3H0,BAZGD360.
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.
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.
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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
- 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.
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- Grau 2:
- Grau 3:
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Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
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
- 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
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- 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)
- 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:
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- 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)

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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)
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.

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
- 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

____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 -

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

TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD13129B,BD13119B,BD13177B.
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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.
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.

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.

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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 agua 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
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BDW3B200,BDW3B100,BDW3B700.
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 agua 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
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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.

* 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.

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BE4 - XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDY -

BE41 - XEMENEIES CIRCULARS

ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BE41B542,BE414Q52,BE41B772.

BDY3B200,BDY3B100,BDY3B700.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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 agua 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.
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Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels
aparells fins a l'atmòsfera exterior.
S'han considerat els tipus següents:
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies
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.
Les xemeneies han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, els propis de la seva
manipulació, així com les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del seu normal
funcionament.
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
Han d'estar construïdes segons les especificacions de la norma UNE-EN 1856-1.
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
La paret interior de la xemeneia ha de ser d'algun dels següents materials:
- Acer inoxidable de designació 1.4301 segons la norma UNE-EN 10088-1
- Acer inoxidable de designació 1.4401 segons la norma UNE-EN 10088-1
La paret exterior de la xemeneia ha de ser d'algun dels següents materials:
- Si la xemeneia està instal·lada a l'interior de l'obra, la paret exterior serà com a mínim
d'aluzinc amb recobriment AZ 150 segons la norma UNE-EN 10215
- Si la xemeneia està instal·lada a l'exterior de l'obra, la paret exterior serà com a mínim
d'acer inoxidable de designació 1.4301 segons la norma UNE-EN 10088-1
Els elements de suport de la xemeneia han de ser resistents a la corrosió. Els accessoris
d'unió entre trams han de disposar de junts que assegurin l'estanquitat del sistema
d'evacuació i alhora han d'absorbir les dilatacions degudes als canvis de temperatura.
XEMENEIES METÀL.LIQUES DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
El tub ha de ser recte. Les parets de la xemeneia han de ser llises, regulars, sense
deformacions ni cops i no han de tenir defectes superficials. S'admeten petits defectes
superficials que no perjudiquin el funcionament de la xemeneia ni la seva durabilitat.
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància
del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els elements galvanitzats han de tenir un recobriment de zinc ben adherit. Aquest recobriment
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ha de tenir un aspecte uniforme, sense taques ni discontinuïtats, inclusions de flux, cendres,
bombolles, ratlladures ni punts sense galvanitzar.

- Com a alternativa: Designació del producte segons el capítol 9 de la norma EN-1856-1
- Característiques a les que s'aplica l'opció "prestació no determinada"
El fabricant ha de facilitar una placa de xemeneia fabricada de material durador que ha
d'incloure la següent informació:
- Nom o marca comercial del fabricant, gravada o marcada de forma indeleble
- Espai per a la designació d'acord amb la norma EN 1443
- Espai per al diàmetre nominal
- Espai per a la distància mínima al material combustible, indicada en mil·límetres, seguida
pel símbol d'una sageta o flama
- Espai per a les dades de l'instal·lador i la data de la de la instal·lació

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Per unitats, coberts amb una làmina de PVC fins que es muntin.
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes. Els mòduls s'han d'emmagatzemar en posició
vertical sobre una superfície neta i seca. Es tindrà especial cura de que el material aïllant
de l'interior dels mòduls no entri en contacte amb l'aigua o d'altres líquids ni s'embruti.
XEMENEIES METÀL.LIQUES DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
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
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 1443:2003 Chimeneas. Requisitos generales.
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas
modulares.
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas
modulares.

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 les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips.
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i
estiguin identificades. Verificar:
- Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum,
velocitat motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de
conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica).
- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant.
- 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.

____________________________________________________________________________

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
Sobre cada mòdul de la xemeneia hi ha d'anar marcada com mínim la següent informació:
- Designació del producte segons l'apartat 9 de la norma EN 1856-1. Com a mínim a d'incloure:
- Descripció del producte
- Referència a la norma EN 1856-1
- Nivell de temperatura segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1
- Nivell de pressió segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1
- Resistència als condensats segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1
- Resistència a la corrosió i especificació del material de la paret interior segons la
classificació establerta per la norma EN 1856-1
- Resistència al foc de sutge segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1
- Nom o marca comercial del fabricant
- Lot de fabricació o referència del producte del fabricant
- Sageta que indiqui la direcció dels fums (si procedeix)
- Han 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
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 xemeneies (xemeneia modular metàl·lica):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a xemeneies (terminals):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació com a mínim (ja sigui
sobre el propi producte, el seu embalatge o la documentació comercial que l'acompanya):
- Número identificador de l'organisme certificador (només per als productes amb sistema de
verificació 2+)
- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat CE de conformitat o del certificat CE de producció en fàbrica (si
procedeix)
- Referència a la norma europea EN 1856-1
- Descripció del producte: nom genèric, materials, dimensions, etc., i ús previst
- Informació sobre els requisits essencials presentada com:
- Valors declarats pel fabricant.
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BDY -

ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDY3B200,BDY3B700.
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.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

¦
600 ¦
<= 45
¦
¦
900 ¦
<= 65
¦
+-------------------+
Nivell sonor: <= 45 dB (A)
Material de construcció: Plàstic injectat

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 agua 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.

____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEM -

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats en capses de cartró.
Emmagatzematge: 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
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 de les característiques tècniques dels equips i
materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips.
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i
estiguin identificades. Verificar:
- Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum,
velocitat motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de
conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica).
- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant.
- 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.

VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ

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.

BEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEM32211.

____________________________________________________________________________
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Extractors de fums per a funcionar a pressió baixa amb corrent monofàsic.
Han d'estar formats per:
- Hèlix impulsora
- Motor elèctric

BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El motor ha de tenir l'hèlix acoblada a l'eix i ha de quedar a l'interior del botó de la
mateixa.
En els extractors per a encastar allotjats, l'hèlix i el motor han d'anar allotjats en un cos
cilíndric, que ha de servir d'element de fixació de conjunt, amb una placa frontal.
En els extractors tipus finestra, el motor i l'hèlix han d'anar allotjats en un marc
concèntric a l'hèlix juntament amb la caixa de connexió elèctrica.
En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament.
Característiques tècniques:
+-------------------+
¦ Cabal ¦ Potència ¦
¦ (m3/h)¦
(W)
¦
¦-------¦-----------¦
¦
100 ¦
<= 20
¦
¦
160 ¦
<= 35
¦
¦
250 ¦
<= 50
¦
¦
450 ¦
<= 40
¦
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MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

BEV3 - ESTACIONS DE CONTROL, CENTRE DE CONTROL I COMUNICACIÓ PER A REGULACIÓ I CONTROL
D'INSTAL·LACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEV3X011,BEV3X012.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
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- Controladors locals
- Pantalles LCD de presa de dades local

- 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.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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.
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal
o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que
l'envolten.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui
suportar, sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.
El fabricant es el responsable de que els elements ofereixin les garanties degudes pel que fa
a la qualitat, seguretat i funcionament, segons el previst en les condicions de la DT.
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí.
En cas de fallada, cap component ha d'emetre ni flames, ni gasos. Tots els materials aïllants
protectors contra xocs elèctrics han de ser autoextingibles, amb baixa emissivitat de fums i
lliures d'halogenurs.
Grau de protecció mínim: IP30
Temperatura de funcionament: 0ºC-45ºC
Humitat de funcionament: 5%-90%
CONTROLADORS LOCALS:
Ha de poder connectar-se a les entrades i sortides, al bus de dades i a l'alimentació, sense
que es produeixen interferències elèctriques als circuit elèctric o de dades.
Els borns d'entrada, sortida, bus de dades i alimentació has d'estar identificats en el xassís
de manera permanent.
Ha de tenir incorporat internament o externament el sistema d'alimentació per a una tensió de
230V c.a. i 50Hz
El nombre d'entrades i sortides ha de coincidir amb el indicat a la DT
La programació especifica del controlador ha d'estar introduïda al sistema de memòria interna
i provat el seu funcionament, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF .
El sistema de memòria interna ha de ser capaç de mantenir intactes les dades durant un
terminin mínim de 15 hores en cas de fallada de tensió d'alimentació.

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
BEV -

MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

BEV4 - CABLEJAT INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEV42001.
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

PANTALLES LCD DE PRESSA DE DADES LOCAL:
Ha de ser compatible amb el controlador sobre el que s'ha d'instal·lar.
Els seus caràcters han de ser llegibles amb una il·luminació de 0 lux a 30 cm.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
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.
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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%
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____________________________________________________________________________
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.

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

BF5A - TUBS DE COURE SEMIDUR PER A INSTAL·LACIONS FRIGORIFIQUES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

BF5A5200,BF5A4200,BF5A6200.
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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
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEW4S241.
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.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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

¦
¦ PN6 ¦PN7,5¦ PN8 ¦ PN10 ¦PN12.5¦ PN16 ¦ PN20 ¦ PN25 ¦
¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦
12
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
- ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦
¦
16
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
- ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦
¦
20
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
- ¦ 1,5 ¦ 1,9 ¦ ¦
¦
25
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦ 1,9 ¦ 2,3 ¦ ¦
¦
32
¦ - ¦ - ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,9 ¦ 2,4 ¦ 2,9 ¦ ¦
¦
40
¦ - ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,9 ¦ 2,4 ¦ 3,0 ¦ 3,7 ¦ ¦
¦
50
¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,0 ¦ 2,4 ¦ 3,0 ¦ 3,7 ¦ 4,6 ¦ ¦
¦
63
¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5 ¦ 3,0 ¦ 3,8 ¦ 4,7 ¦ 5,8 ¦ ¦
¦
75
¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,9 ¦ 3,6 ¦ 4,5 ¦ 5,6 ¦ 6,8 ¦ ¦
¦
90
¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,5 ¦ 4,3 ¦ 5,4 ¦ 6,7 ¦ 8,2 ¦ ¦
¦ 110
¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,4 ¦ 4,2 ¦ 5,3 ¦ 6,6 ¦ 8,1 ¦ 10,0 ¦
¦ 125
¦ 3,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9 ¦ 4,8 ¦ 6,0 ¦ 7,4 ¦ 9,2 ¦ 11,4 ¦
¦ 140
¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 4,3 ¦ 5,4 ¦ 6,7 ¦ 8,3 ¦ 10,3 ¦ 12,7 ¦
¦ 160
¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,9 ¦ 6,2 ¦ 7,7 ¦ 9,5 ¦ 11,8 ¦ 14,6 ¦
¦ 180
¦ 4,4 ¦ 5,3 ¦ 5,5 ¦ 6,9 ¦ 8,6 ¦ 10,7 ¦ 13,3 ¦ 16,4 ¦
¦ 200
¦ 4,9 ¦ 5,9 ¦ 6,2 ¦ 7,7 ¦ 9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,7 ¦ 18,2 ¦
¦ 225
¦ 5,5 ¦ 6,6 ¦ 6,9 ¦ 8,6 ¦ 10,8 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ ¦
¦ 250
¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,7 ¦ 9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,8 ¦ 18,4 ¦ ¦
¦ 280
¦ 6,9 ¦ 8,2 ¦ 8,6 ¦10,7 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ 20,6 ¦ ¦
¦ 315
¦ 7,7 ¦ 9,2 ¦ 9,7 ¦12,1 ¦ 15,0 ¦ 18,7 ¦ 23,2 ¦ ¦
¦ 355
¦ 8,7 ¦10,4 ¦10,9 ¦13,6 ¦ 16,9 ¦ 21,1 ¦ 26,1 ¦ ¦
¦ 400
¦ 9,8 ¦11,7 ¦12,3 ¦15,6 ¦ 19,1 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦ ¦
¦ 450
¦11,0 ¦13,2 ¦13,8 ¦17,2 ¦ 21,5 ¦ 26,7 ¦ 33,1 ¦ ¦
¦ 500
¦12,3 ¦14,6 ¦15,3 ¦19,1 ¦ 23,9 ¦ 29,7 ¦ 36,8 ¦ ¦
¦ 560
¦13,7 ¦16,4 ¦17,2 ¦21,4 ¦ 26,7 ¦ ¦
¦ ¦
¦ 630
¦15,4 ¦18,4 ¦19,3 ¦24,1 ¦ 30,0 ¦ ¦
¦ ¦
¦ 710
¦17,4 ¦20,7 ¦21,8 ¦27,2 ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
¦ 800
¦19,6 ¦23,3 ¦24,5 ¦30,6 ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
¦ 900
¦22,0 ¦26,3 ¦27,6 ¦ ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
¦ 1000
¦24,5 ¦29,2 ¦30,6 ¦ ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
+--------------------------------------------------------------+
Pressió de treball (t: temperatura servei):
- t <= 25°C: <= pressió nominal
- 25 <= t <= - 45°C: <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l'annex A
de l'UNE-EN 1452-2).
Densitat a 23°C (ISO 1183-87): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
Opacitat (UNE-EN 578) : <= 0,2% llum visible
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727): >= 80°C
Retracció longitudinal (UNE-EN 743): <= 5%
Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (mm):
+--------------------------------+
¦
Diàmetre
¦ Tolerància ¦
¦
nominal dn
¦ Diàmetre
¦
¦------------------¦-------------¦
¦
<= 50
¦
+ 0,2
¦
¦ 63 <= dn <= 90 ¦
+ 0,3
¦
¦ 110 <= dn <= 125 ¦
+ 0,4
¦
¦ 140 <= dn <= 160 ¦
+ 0,5
¦
¦ 180 <= dn <= 200 ¦
+ 0,6
¦
¦
225
¦
+ 0,7
¦
¦
250
¦
+ 0,8
¦
¦
280
¦
+ 0,9
¦
¦
315
¦
+ 1,0
¦
¦
355
¦
+ 1,1
¦
¦
400
¦
+ 1,2
¦
¦
450
¦
+ 1,4
¦
¦
500
¦
+ 1,5
¦
¦
560
¦
+ 1,7
¦
¦
630
¦
+ 1,9
¦
¦ 710 >= dn <=1000 ¦
+ 2,0
¦
+--------------------------------+
- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un
interval de gruixos nominals mínims de paret d'1 mm. (e) es el valor superior d'aquest
interval.
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126.

* 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.
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFA -

TUBS I ACCESSORIS DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFA25740,BFA26740.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil) no
plastificat (PVC-U) per a canalitzacions a pressió.
S'han considerat els elements següents:
- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat.
- Peces en forma de T per a derivacions
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció
- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades
- Maniguets de connexió per a unions
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Per a encolar
- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
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.
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d'estar neta i sense escletxes, cavitats o
d'altres defectes superficials que impedeixin assolir els requeriments necessàris per al seu
ús.
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d'ull.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret de l'element que hagi d'anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum
visible.
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d'ovalitat definides a la
taula 1 de l'UNE-EN 1452-2.
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir
l'especificat a l'UNE-EN 1452-2.
Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN
921) tal i com determina l'UNE-EN 1452-2.
Han de complir la legislació sanitària vigent.
Els junts han de ser estancs.
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats,
en cap cas l'extrem llis ha de tenir cap aresta viva.
El material del junt d'estanquitat o l'adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavorable sobre
les propietats de l'element i no ha d'afectar al conjunt, de manera que no compleixi amb els
requisits funcionals especificats a l'UNE-EN 1452-5.
Si l'element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents
inscripcions:
- Número del RSI
- Inscripció "AGUA"
Gruix mínim de la paret (mm):
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Pressions nominals PN (bar)
¦
¦
DN
¦-----------------------------------------------------¦
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TUBS:
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies
definides a la taula 3 de l'UNE-EN 1452-2.
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) : >= 25 MPa
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UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios.

ACCESSORIS:
Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valors especificats a l'UNE-EN 1452-3.
Les característiques geomètriques han de complir amb el que determina l'UNE-EN 1452-3.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

PER A UNIÓ ENCOLADA:
El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l'element.
L'angle intern màxim de la zona d'embocadura no ha de ser superior a 0° 30'.
Diàmetre interior mig de l'embocadura:
+---------------------------------------+
¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre interior ¦
¦
dn (mm)
¦ embocadura
(mm) ¦
¦
¦---------¦----------¦
¦
¦ d mín ¦ d màx
¦
¦------------------¦---------¦----------¦
¦
dn <= 90
¦ dn + 0,1¦ dn + 0,3 ¦
¦ 110 <= dn <= 125 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,4 ¦
¦ 140 <= dn <= 160 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,5 ¦
¦ 180 <= dn <= 200 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,6 ¦
¦
225
¦ dn + 0,3¦ dn + 0,7 ¦
¦
250
¦ dn + 0,3¦ dn + 0,8 ¦
¦
280
¦ dn + 0,3¦ dn + 0,9 ¦
¦
315
¦ dn + 0,4¦ dn + 1,0 ¦
+---------------------------------------+
Llargària mínima de l'embocadura:
- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm: 12 mm
- resta de casos: 0,5 dn + 6 mm

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El paquet o l'albarà ha de portar les següents dades:
- Denominació del producte
- Contingut net
- Nom del fabricant o raó social
TUBS:
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
- UNE EN 1452
- Nom del fabricant o marca comercial
- Sigles PVC-U
- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm
- Pressió nominal PN
- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació
- Número de la línia d'extrussió

UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:
A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma.
El material del junt d'estanquitat ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 681-1.
Diàmetre interior mig de l'embocadura:
- dn <= 50 mm: dn + 0,3 mm
- 63 <= dn <= 90 mm: dn + 0,4 mm
- dn >= 110 mm: 1,003dn + 0,1 mm
Llargària d'entrada de l'embocadura : (22 + 0,16 dn) mm
Fondària mínima d'embocament:
- dn <= 280 : 50 mm + 0,22dn - 2e
- dn > 280: 70 mm + 0,15 dn - 2e
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars.
TUBS:
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.

ACCESSORIS:
Cada accessori ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- UNE EN 1452
- Designació comercial
- Diàmetre(s) nominal(s) en mm
- Designació del material
- Pressió nominal PN
- Informació del fabricant
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT:
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 4: Declaració de prestacions
Sobre el junt, o be sobre l'embalatge, hi ha d'anar marcada la següent informació:
- Tamany nominal
- Identificació del fabricant
- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d'aplicació i la classe de duresa com a
sufixes
- Marca de certificació d'una tercera part
- El trimestre i l'any de fabricació
- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix
- Resistència als olis (O), si procedeix
- La abreviatura del cautxú
- 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
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 recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

ACCESSORIS:
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats.
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 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración,
circulación y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y
alimentarios.
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades.
TUBS:
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.

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.

____________________________________________________________________________

ACCESSORIS:
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
____________________________________________________________________________
BFC -

TUBS I ACCESSORIS DE POLIPROPILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFC15C00,BFC14B00.

BFF -

TUBS DE POLIBUTILÈ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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 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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFF16450.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub semirígid de polibutilè amb extrems llisos de tall recte perpendicular a l'eix.
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 tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes
ni d'altres defectes.
Els tubs de polibutilè han de pertànyer a una de les classes d'aplicació que s'especifiquen a
la taula 1 de la norma UNE-EN ISO 18576-2.
Així mateix, els tubs de polibutilè han de pertànyer a una de les classes de dimensió que
s'especifiquen en les taules 2 a 5 de la norma UNE-EN ISO 18576-2.
Llargària: 3 m
El tub ha d'anar marcat en la seva llargària amb la següent informació com a mínim:
- Referència a la norma EN 18576
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre exterior nominal x gruix de la paret
- Classe de dimensió del tub
- Material
- Classe d'aplicació combinada amb la pressió de disseny
- Opacitat (si es declara pel fabricant)
- Altra informació del fabricant:
- Període, any i mes de producció; en números o codis
- Nom o codi designant el lloc de producció si el fabricant fabrica en diferents llocs
Toleràncies:
- Gruix de la paret:
- Tubs amb gruix de paret > 1 mm i =< 2 mm: + 0,3 mm, - 0,0 mm
- Tubs amb gruix de paret > 2 mm i =< 3 mm: + 0,4 mm, - 0,0 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes i de radiacions solars. S'han d'apilar
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN ISO 15874-1:2004 Sistemas de
agua caliente y fría. Polipropileno
UNE-EN ISO 15874-2:2004 Sistemas de
agua caliente y fría. Polipropileno

canalización en materiales plásticos para instalaciones de
(PP). Parte 1: Generalidades (ISO 15874-1:2003).
canalización en materiales plásticos para instalaciones de
(PP). Parte 2: Tubos. (ISO 15874-2:2003).
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UNE-EN ISO 15876-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de
agua caliente y fría. Polibutileno (PB). Parte 1: Generalidades. (ISO 15876-1:2003)
UNE-EN ISO 15876-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de
agua caliente y fría. Polibutileno (PB). Parte 2: Tubos. (ISO 15876-2:2003)
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En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

____________________________________________________________________________

BFQ -

AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

BFQ3 - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFW -

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFQ3381A,BFQ3383A,BFQ3384A,BFQ3385A,BFQ36E7A,BFQ36E9A,BFQ36C6A.

ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFW5A2B0,BFW5A5B0,BFW5A4B0,BFW5A6B0,BFWA2540,BFWA2640,BFWC1520,BFWC1420,BFWF1650.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

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.
Pàgina: 123
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BFY -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFY5CK00,BFY5CN00,BFY5CL00,BFY5CP00,BFYQ03040,BFYA3540,BFYA3640,BFYC1520,BFYC1420,BFYQ3090,BFYF16
50,BFYQ3080.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
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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.

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

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

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.

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

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

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 -

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

CAIXES I ARMARIS

BG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

BG146B02.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

Caixes per a quadres de distribució amb o sense porta.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Metàl·lic
- Plàstic i metàl·lic
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Per a encastar
- Per a muntar superficialment

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

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.
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BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22H710,BG22H910.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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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

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.

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.

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.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 Ͳ

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A

MECANISMES BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO
METÀL·LICS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22H910,BG22H710,BG22H810.

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
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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
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

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

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2A - CANALS AÏLLANTS

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 al subministrament
rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.

BG2A1E11.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Canal plàstic de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, amb separador o sense.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La canal ha de portar els laterals conformats per que la coberta encaixi a pressió sobre la
base.
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme sense esquerdes ni deformacions.
Les unions de dos trams de canalització s'han de fer mitjançant elements especials
d'adaptació.
Ha de ser resistent a l'acció dels agents químics, atmosferes humides, corrosives o salines.
Reacció en front el foc (UNE-EN 13501-1): CL-s3,d0
Resistència a la flama (UNE 60707): Autoextingible
Grau de protecció (UNE 20-324): IP-4X5
Temperatura d'estovament Vicat (UNE-EN ISO 306): 81°C/mm, 64°C/ 1/19 mm
Temperatura de servei (T): -30°C <= T <= +50°C
Potència d'utilització: <= 16 kW
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en caixes, en mòduls de 3 m de llargària. S'admet una tolerància
de ± 10 mm.
Cada canaló ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de PVC
- Referència a les normes
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, dels raigs solars i 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
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

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.
____________________________________________________________________________
Pàgina: 129

Pàgina: 130

Projecte executiu de banc d'aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d'aliments i local de joves

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG2D - SAFATES METÀL·LIQUES
BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG2DF6H0,BG2DF3D0.
BG315180,BG312330,BG312340,BG312350,BG312130.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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:
-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.
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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:
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.
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.
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
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- 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)

- 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.

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.

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.

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

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.

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
* 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.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG380900.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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.

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2
de secció.

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)
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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.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
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

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.

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 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
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.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.
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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
BG41X50D,BG415A99,BG415A9B,BG415A9C,BG415A9D.
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:
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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:
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
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- 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.

60947-2:2006).

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 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
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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
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja
60947-2:2006).

BASTIDOR
tensión.
tensión.
tensión.

OBERT:
Parte 1: Reglas generales.
Parte 1: Reglas generales.
Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC

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.
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BG4 -

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
- 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.

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG42G29H.
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.
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
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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,
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sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.

BG4 -

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.

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG49 - INTERRUPTORS HORARIS PROGRAMABLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG49H005.

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.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual, per a instal·lar.

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.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format pels següents components:
- Rellotge programable
- 4 sotides amb 3 posicions
- Pantalla de LCD
- 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

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

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
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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.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 -

MECANISMES

BG62 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS

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
- 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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG621193,BG621G93.
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.
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

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.

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.
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- 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.

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.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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.

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.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.

BG6 -

MECANISMES

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.

BG63 - ENDOLLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG63X001.

____________________________________________________________________________

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

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.
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BGD -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

BGDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGDZ1102.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar
superficiament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia
d'enllaç amb terra i la línia principal de terra.
Ha d'estar format pels següents components:
- Caixa
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc.
- Dispositiu de connexió
- Accessoris
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc.
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies
d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades,
separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra.
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4
cm de gruix i amb suports de material aïllant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
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Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
Capacitat dels borns:
+----------------------------------------------+
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦
¦----------------------------------------------¦
¦
II o IV
¦
125
¦
<=50
¦
+----------------------------------------------+

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: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

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

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

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

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.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

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
BGW21000.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.

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.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

BGW14000.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.

____________________________________________________________________________

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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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.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

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.

BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW38000.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de
protecció.

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1
Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure,
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure,
canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i bon funcionament.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

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.

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BH1 -

LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

BH13 - LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT EN LÍNIA CONTÍNUA AMB LÀMPADES
FLUORESCENTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de
coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure,
d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llum decoratiu de forma rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat o amb xassís d'alumini
anoditzat, per a linia continua, sense difusor, per a un tub fluorescent de 36 o 58 W o per a
dos tubs fluorescents de 36 W, A.F.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors
correctors per a A.F. i regletes de connexió.
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió.
El xassís ha de portar orificis per a permetre la fixació directa al sostre, a la paret, o bé
per anar suspés d'un carril portant o pendular.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra"
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives
a la posició prevista, han de ser autoextingibles.
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.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels
circuits balast-làmpada, especificada al REGLAMENTO (CE) 245/2009, en funció de la seva
categoria.
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-20X
Aïllament (REBT): Classe I

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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
BGW48000,BGW41000,BGW42000.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.
Pàgina: 149

Subministrament: En caixes.
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

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.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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.

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 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. (Versión
oficial EN 60598-1:1989).
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas
de uso general.
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.

____________________________________________________________________________

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BH6 -

MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

BH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent
informació:
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de
l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les
làmpades i amb les làmpades tretes:
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva
instal·lació:
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)
- Tensió o tensions assignades en volts
- Número de model del fabricant o referència del tipus
- Marcat del borns
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles
des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en
posició com en l'ús normal:
- Temperatura ambient assignada màxima
- Xifres del codi del grau de protecció IP
- Distància mínima als objectes il·luminats
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que
disposa el REGLAMENTO (CE) 245/2009.
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Grau de protecció
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
- Tensió nominal
- Potència nominal
- Freqüència nominal
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:
- Nom del fabricant
- Referència
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que
declari la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar).
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
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BH619S8B,BH61X001.
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.
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
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Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

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

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

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.

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- 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

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

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.

BJ1 - APARELLS SANITARIS
BJ13 - LAVABOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ13B712.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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:
Pàgina: 153

Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a
semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals
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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.
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça
que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superficies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert,
sense que es produeixin embasaments.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o
esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència a les càrregues estàtiques:
- Lavabos i rentamans murals: 1500 N
Toleràncies:
- Amplària (lavabo): - 5 mm
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent,
d'acord amb UNE-EN 14688:
- CL 25: 0,25 l/s
- CL 20 : 0,20 l/s
- CL 15: 0,15 l/s
- CL 10: 0,10 l/s
- CL 00: sense sobreeixidor
Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:
- Aptitud per la neteja
- Resistència de càrrega
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688)
- Durabilitat
La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa
(UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix la capacitat del
sobreeixidor (OF), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la
durabilitat (DA):
EN 14688 CL
OF - CA - LR DA
La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom
de la Normativa (EN 14296), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la
durabilitat (DA):
EN 14296 CA LR DA

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 higiene personal:
- 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:
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas.
- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296)
- Informació sobre les característiques essencials
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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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BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA
BJ1 - APARELLS SANITARIS
BJ14 - INODORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ14B11P.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en
posició vertical.
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 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
En funció de la col·locació els inodors poden ser:
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra.
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.
En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser:
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó
En funció de la composició els inodors poden ser:
- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt
funcional
- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna.
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.
Els inodors es classifiquen:
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- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9
litres indistintament.
- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de
descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descàrrega de
doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega reduïda
no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim.
Hi ha dos dispositius de descàrrega:
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula
- Tipus C: Fluxor.
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.
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies
llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del
seient i la tapa.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o
esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència a les càrregues estàtiques:
- Inodors murals: 4000 N

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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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BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA
BJ1 - APARELLS SANITARIS
BJ18 - AIGÜERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ18LAA1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de
dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta.

Aigüeres per encastar o amb suports murals.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit
íntimament al suport
- Acer inoxidable de qualitat 18/8 crom-níquel, embotida i conformada mecànicament (aigüera)
En la norma UNE-EN 13310 s'anomenen les diferents possibilitats de subjecció d'aquest element:
- Aigüeres murals
- Aigüeres de sobreposar
- Aigüeres d'encastar
- Aigüeres d'enrasar
- Aigüeres sota taulell

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 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.
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 higiene personal:
- 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:
- Nom logotip i adreça del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Fer referència a la norma UNE-EN
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.
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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.
Cal que sigui impermeable.
Hi ha d'haver drenatge de l'aigua en la cubeta i zona d'escorredor
Han de resistir el calor sec (180 graus) sense que es produeixin canvis superficials.
Resistir els canvis de temperatura sense que es produeixin canvis superficials.
Resistir agents químics i colorants de forma que no es mostri degradació superficial
permanent.
Resistència al rallat, les ralles no han de superar 0,1mm i/o la profunditat de la capa
superior
Resistència a l'abrasió: la capa superior no s'ha travessat per desgast.
Estabilitat de càrrega; les aigüeres murals no ha de trencar-se o deformar-se en aplicar-se
gradualment una càrrega de 150 kg en el centre geomètric de la cubeta.
Caudal del sobreeixidor >0,20l/s
Ha de tenir durabilitat: ha de complir els requisits de drenatge, estabilitat de càrrega i de
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resistència anteriorment anomenats.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les
superfícies vistes.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert,
sense que es produeixin embasaments.
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de
correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 695.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o
esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
- Resistència a les càrregues estàtiques: 1.500 N
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb l'UNE 67001.

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

____________________________________________________________________________

BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en
posició vertical.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ23512G.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS 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
UNE-EN 13310:2003 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
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 productes alimentaris, neteja de la vaixella i evacuació
d'aigua residual domèstica:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- obre el mateix producte:
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13310)
- n la documentació comercial que acompanya el producte:
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Direcció declarada del fabricant
- Dues darreres xifres del any d'impressió del marcat
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13310)
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...
- Tipus de producte i informació dels requisits essencials
- Informació sobre els requisits essencials:
- Facilitat de neteja
- Resistència de càrrega (només en aigüeres murals)
- Durabilitat
L'aigüera a d'anar acompanyada d'instruccions per a la seva instal·lació, cura i manteniment i
nom del fabricant o casa comercial.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.

Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de
sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta
- Bateria mescladora
- Broc
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Monocomandament
- Temporitzada
- Senzilla
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.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una
de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
AIXETA O BATERIA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de
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regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i
precís.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua
freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris de llautó cromat per a inodors, de diferents tipus i de diferents
diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Aixeta de regulació amb tub d'enllaç incorporat
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.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. Les peces
interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
FLUXOR:
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de
tancament.
Temps de sortida d'aigua: 6 - 7 s
Cabal mínim d'aigua: 1,5 - 2 l/s
AIXETA:
L'aixeta ha de permetre un accionament suau i precís d'obertura, de tancament i de regulació
del cabal.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
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
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ24 - AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ24A121.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA

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

BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BJ28 - AIXETES I ACCESSORIS PER A AIGÜERES

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge

BJ28612A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes o bateries de llautó per a aigüeres, de diferents tipus i de diferents diàmetres
d'entrada i de sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescladora
- Monocomandament
- Senzilla
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.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una
de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua
freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de
regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i
precís.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

____________________________________________________________________________

BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ29 - AIXETES I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ2981B1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes de llautó cromat per a safareigs, de diferents tipus i de 1/2" de diàmetre d'entrada.
S'han considerat els tipus següents:
- Temporitzada
- Senzilla
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
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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.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell
per a l'aigua calenta.
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament (i de
regulació de cabal en l'aixeta senzilla), suau i precís.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents

____________________________________________________________________________

AIXETA SENZILLA:
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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.
No ha de tenir irregularitats o defectes que alterin la qualitat o la funcionalitat del
mecanisme.
El comandament d'accionament ha de permetre una obertura i un tancament del mecanisme suau i
precís.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Temps de descàrrega: <= 20 s

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

AIXETA TEMPORITZADA:
Temps de sortida d'aigua:

>= 6 N m

15 - 20 s

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ2B - AIXETES I ACCESSORIS PER A CISTERNES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ2BD021.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mecanismes per alimentació i per a descàrrega per a cisternes amb els diferents accessoris,
d'accionament manual, elèctric o automàtic, de diferents tipus i de 1/2" o 1/4" de diàmetre
d'entrada.
S'han considerat els tipus següents:
- D'accionament manual
- D'accionament elèctric
- Automàtic

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge

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

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

AUTOMÀTIC O ACCIONAMENT MANUAL:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
ACCIONAMENT ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

col·locació, a 4 bar
Resistència mecànica
produir deformacions
Resistència a torsió

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

(UNE 19703): No s'han de produir fuites
amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
permanents
de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m

ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA

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

BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BJ2Z - AIXETES I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
- Nom del fabricant o marca comercial

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ2Z4127,BJ2ZN42K.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de
diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta de llautó cromat
- Enllaç mural per a maniguets de llautó cromat
- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Senzilla
- De pas
- De regulació
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.
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la
superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AIXETA:
El volant ha de permetre un accionament de l'apertura, tancament i regulació de cabal suau i
precís.
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell
per a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

____________________________________________________________________________

BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA
BJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ33 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ33B16F.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
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S'han considerat els elements següents:
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol
altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN
248.
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de
temperatures entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la
connexió a la xarxa d'evacuació.
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.
Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet:
- Desguàs: >= 0,6 l/s
- Desguàs amb sifó: >= 0,5 l/s
- Sifó: >= 0,6 l/s
- Sobreeixidor: >= 0,25 l/s
Estanquitat del desgüàs: No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula: <= 1 l/h
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.

SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos,
métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.
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BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA
BJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ38 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A AIGÜERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.

BJ3847D7.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE
VENTILACIÓ:
Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274-1

Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els elements següents:
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
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 ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació:
- Número de la norma, es a dir, EN 12380
- Identificació del fabricant
- Diàmetre nominal
- Els dos últims dígits de l'any 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
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent
informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge, o bé la informació
comercial que l'acompanya):
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge
- Referència a la norma EN 12380
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús
previst
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380
- La capacitat del flux d'aire (l/s)
- L'interval de temperatures
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol
altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN
248.
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de
temperatures entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la
connexió a la xarxa d'evacuació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
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DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.
Cabal de desguàs per a aigüera:
- Desguàs: >= 0,7 l/s
- Desguàs amb sifó: >= 0,6 l/s
- Sifó: >= 0,7 l/s
- Sobreeixidor: >= 0,25 l/s
Estanquitat del desgüàs: No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula: <= 1 l/h
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE
VENTILACIÓ:
Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274-1
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
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 ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació:
- Número de la norma, es a dir, EN 12380
- Identificació del fabricant
- Diàmetre nominal
- Els dos últims dígits de l'any 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
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent
informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge, o bé la informació
comercial que l'acompanya):
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge
- Referència a la norma EN 12380
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús
previst
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380
- La capacitat del flux d'aire (l/s)
- L'interval de temperatures
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads

- Bateria universal, de dues o tres fileres, d'acer galvanitzat amb entrada lateral de tub
d'alimentació
- Bateria de tres fileres en columna, formada per tubs horitzontals semicirculars i tubs
verticals de fosa, amb entrada central de tub d'alimentació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir fuites, exhudacions, reduccions de diàmetre ni d'altres defectes.
Ha de suportar una pressió de servei mínima de 15 bar i ha de ser resistent a la corrosió.
El nombre de tubs horitzontals ha d'ésser, com a màxim, de tres i han de servir de suport als
comptadors.
Tots els tubs de la bateria han de ser, com a mínim, de diàmetre igual al del tub
d'alimentació.
La bateria ha d'estar homologada. Ha d'estar pintada segons les especificacions fixades per a
la pintura en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb la superfície protegida.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació
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
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.

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
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos,
métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.

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

BJA2 - ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS
____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJA2B350.

BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BJ5 - BATERIES PER A COMPTADORS

Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Amb cubeta d'acer esmaltat
- Amb cubeta d'acer galvanitzat

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ5Z1RG5.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bateria per a comptadors d'aigua, formada per tubs horitzontals i verticals que formen un
circuit tancat.
S'han considerat els tipus següents:
- Bateria en quadre, de dues o tres fileres, de fosa amb entrada central de tub d'alimentació
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d'una capa
aillant que a la vegada ha d'estar recoberta per l'envoltant exterior de l'acumulador.
Si és amb cubeta d'acer esmaltat, el dipòsit d'acer al carboni ha de tenir l'interior esmaltat
al foc i l'envoltant, també d'acer al carboni, ha de tenir l'exterior esmaltat al foc.
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.
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".
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Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d'alimentació elèctrica sense anar proveït
de cap base d'alimentació de connexió, malgrat que no s'exclou la utilització d'un cable
flexible fixat permanentment.
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, tant de l'aigua com l'elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat
l'acumulador en el seu lloc de treball.
En l'escalfador amb ruixador, a la sortida de l'aigua calenta hi ha d'haver un braç de dutxa.
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 d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència.
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.
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.
Temperatura de treball: <= 98°C
Temperatura de seguretat: 130°C
Pressió de treball: <= 6 bar
Aïllament elèctric (REBT): Classe I
Connexió de l'aigua: 1/2" ó 3/4"

- 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.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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.
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BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA
BJM -

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

BJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BJM11405.

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.
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
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
- 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:
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal
i equips auxiliars per a la centralització de lectures.
S'han considerat els tipus de comptadors següents:
- Comptadors d'aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i
transmissor magnètic
- Comptadors d'aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla
digital multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic
CONDICIONS 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.
COMPTADORS:
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de
l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials.
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior
com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense
desmuntar-lo.
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la
direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida.
El comptador ha d'estar homologat i precintat.
El comptador ha d'estar fabricat amb materials d'una resistència i durabilitat adequades al ús
a que es destina. Els materials no s'han de veure afectats de manera adversa per les
variacions de temperatura de l'aigua, dintre del ventall de temperatures de treball.
Totes les parts del comptador en contacte amb l'aigua que hi circula han de fabricar-se amb
materials que són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament
inerts.
El comptador d'aigua complert ha d'estar fabricat amb materials resistents a la corrosió
interna i externa o que estiguin protegits per un tractament superficial adequat.
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura
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i sense ambigüitats visuals.
El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d'aparèixer en el
totalitzador o immediatament al costat del número indicat.

____________________________________________________________________________

COMPTADOR VOLUMÈTRIC:
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de
lectura.

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

COMPTADOR DE VELOCITAT:
Ha d'estar format per un cos i una tapa.
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de
fluid al totalitzador.

BM1 -

COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC:
Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d'aigua mesurat, aquesta
informació ha de mostrar-se de manera clara i sense ambigüitat del volum d'aigua mesurat.
S'ha d'incloure un element que permeti controlar l'operació correcte del display.
El comptador ha de disposar d'un indicador de l'estat de la bateria interna.

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I

GASOS BM11 - DETECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM111120.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

COMPTADORS:
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.

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

ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
Subministrament: En caixa protectora.
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
COMPTADORS:
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS:
El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a
mínim:
- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h
- L'any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux
- El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CEE
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o
vertical respectivament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
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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
¦
Pàgina: 176

Projecte executiu de banc d'aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d'aliments i local de joves

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
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
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
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
x 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
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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.
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.
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 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
Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida
ionización.
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores
Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida
ionización.

humo:
o por
de humo:
o por

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
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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 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
- 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
b) - El nom o marca del fabricant o proveïdor
- La denominació del model (tipus o número)
c) - Les denominacions dels terminals de connexió
d) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data
x 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:
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 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
BM3 -

EXTINTORS

BM31 - EXTINTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM312611,BM313511.
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 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
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- Els espais lliures per a proves successives
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

BMY -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

BMY31000.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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.

Accessoris per a instal·lacions de protecció
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per

contra incendis.
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

detectors
centrals de detecció
sirenes
polsadors d'alarma
hidrants
columnes seques
boques d'incendi
detectors-extintors automàtics
vàlvules de control i d'alarma
extintors.
parallamps.

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
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 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

____________________________________________________________________________

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.

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN1 -

VÀLVULES DE COMPORTA

BN11 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA
____________________________________________________________________________
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BN111G60.

- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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.

Vàlvules de comporta manuals de bronze, de pressió nominal 10 bar i 16 bar amb connexió per
rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i acionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament.
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

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

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
____________________________________________________________________________

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BP3 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA
BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BNE -

BP35 - ALTAVEUS

FILTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP351AB3.

BNE18300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements destinats a la difusió de so, per a interior o exterior.

Filtres coladors per a muntar entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Filtres roscats.
- Filtres per a muntar amb brides

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La potència necessària ha de ser la indicada per la DF.

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
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COLUMNES ACÚSTIQUES METÀL.LIQUES:
Ha d'estar formada per:
- Altaveus
- Caixa exterior taladrada metàl·lica
- Transformador
- Sistema de subjecció
- Reixeta de protecció
- Connector
Ha d'estar construït amb material metàl·lic protegit contra la corrossió.
Ha d'estar provist d'elements de fixació per a l'altaveu i el transformador al seu interior.
Ha d'estar provist de dispositius per a la sujecció a parets o sostres.
Ha de tenir fet un taladre central, de la mateixa forma i dimensions que els de l'altaveu
col·locat en el seu interior.
Aquest taladre ha d'estar protegit mitjançant reixeta o material diàfan al so, exent
d'elements que pel seu tipus de fixació o per la seva naturalesa puguin produïr sorolls o
vibracions.
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Ha de disposar de tapa posterior per a la protecció mecànica de tots els elements interiors.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

ALTAVEUS EXPONENCIALS:
Ha d'estar construït amb material resistent a la corrossió.
Ha de tenir sistema de sujecció que permeti com a mínim fixació amb tres punts.
Tensió del transformador: 100 V

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i
digitals.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions en l'àrea de treball i cables per a
connexionat

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior 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 tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui
suportar, sense precaucions especials les condicions d'emmagatzematge, ús, muntatge i
manteniment.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En caixa, inclosos els cargols de fixació.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa i protegits de la
intemperie.
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 20502-2:1993 Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 5. Altavoces
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa que indiqui de manera indeleble:
- Tensió
- Tipus de corrent elèctrica
- Intensitat
- Identificació del constructor
- Model o tipus
- Símbol del grau d'aillament
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 característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Contrastar la documentació amb els equips i l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig els altaveus i reguladors de nivell sonor, el cablejat i
sistema de canalització. S'han de comprovar tots els equips amplificadors
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no
compleixin les especificacions del projecte.

____________________________________________________________________________

BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
BP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
BP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP43HDMI2,BP434650.

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:
El conductor ha de ser d'un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció del
conductor ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua o bé
recoberta d'un altre metall.
Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm >= D =< 0,8 mm
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic
lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir les especificacions de
les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat
al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que
conformen el nucli del cable.
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en
anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per
extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de
correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de
colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la
norma UNE 212-002.
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o
un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes
concèntriques o formant unitats).
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha
d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:
- Cinta metàl·lica
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure
- Capa semiconductora
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la
pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa
metàl·lica.
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan
la pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de
ser del 40%.
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i
de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres
imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i
brillantor uniforme.
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n
l'aïllament.
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A
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CONNEXIONAT:
El conductor pot ser d'un únic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció
del conductor o conductors ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha
d'estar nua o bé recoberta d'un altre metall.
No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats.
Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han d'estar
cablejats en capes concèntriques o en grup.
Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic
lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir les especificacions de
les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat
al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que
conformen el nucli del cable.
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en
anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per
extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de
correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de
colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la
norma UNE 212-002.
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o
un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes
concèntriques o formant unitats).
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha
d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:
- Cinta metàl·lica
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure
- Capa semiconductora
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la
pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa
metàl·lica.
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan
la pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de
ser del 40%.
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i
de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres
imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i
brillantor uniforme.
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n
l'aïllament.
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2

Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de
manera que no s'alterin les seves condicions.
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del
cable.

CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A CONNEXIONAT:
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les
especificacions de la norma UNE-EN 60603.
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per
crimpat, això és, per penetració dels contactes del connector en l'aïllament dels cables de
parells trenats fins a entrar en contacte amb els conductors.
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior.
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm.
Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre
prémer el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix.
La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara
la pantalla o bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda.

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A
CONNEXIONAT:
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
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 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:
UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A
CONNEXIONAT:
UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo
y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de
trabajo y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo
y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de
trabajo y cables para conexionado.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:

BP49 - CABLES PER A INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Subministrament: embalats a caixes amb una placa d'identificació amb la següent informació:
- Nom del fabricant
- Potència
- Aspiració del motor
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

BP49U010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cables per a megafonia d'1 a 8 parells de conductors, per a col·locar en tub.
CONDICIONS GENERALS:
Els conductors han de ser bipolars.
Els conductors han d'estar composats de
L'aïllament de cada conductor ha de ser
La coberta dels conductors ha de ser de
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
Ha de complir les condicions requerides
Temperatura mínima de servei: -5ºC
Temperatura màxima de servei : +80ºC
Tensió nominal : 250 V
Tensió de prova : 1.500 V

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

coure multifilar de 0,22 mm2 de secció mínima.
de PVC.
PVC.
defectes.
per la DF.

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 61591:1998 Campanas de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para
la función.

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
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

BQ8 -

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ELECTRODOMÈSTICS

BQ8A - EIXUGAMANS

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ8AX001.
____________________________________________________________________________
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Eixugamans elèctric.
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ8 -

CONDICIONS GENERALS:
Quan l'aparell arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment de
la normativa, la seva recepció s'ha de realitzar comprovant únicament les seves
característiques aparents.
Motor: 100 W.
Calefactor: 1800 W.
Dimensions mínimes:
- Alçada: 300 mm.
- Amplada: 220 mm.
- Profunditat: 65 mm.
Temporitzador: 45".

ELECTRODOMÈSTICS

BQ88 - CAMPANES EXTRACTORES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ880002.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Campanes extractores.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Quan l'aparell arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment de
la normativa, la seva recepció s'ha de realitzar comprovant únicament les seves
característiques aparents.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
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Subministrament: S'han de subministrar embalats a caixes amb una placa d'identificació amb la
següent informació:
- Nom del fabricant.
- Potència.
Emmagatzematge: 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
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

D-

ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
____________________________________________________________________________

D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D070A4D1,D0701641,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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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D071 - MORTERS AMB ADDITIUS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.
S'han considerat els següents additius:
- Inclusor d'aire
- Hidròfug
- Colorant
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.
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment
d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.
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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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

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
E612 - PARETS DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E612BR1K,E612B51K.
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

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

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 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
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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 <= 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
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.
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- 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

- Paredó o paret: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems:
- Pilar: ± 40 mm
- Paredó o paret: ± 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:
- Horitzontals: + 2 mm
- Verticals: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm

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.

____________________________________________________________________________

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
E618 - PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug,
col·locats amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o
d'una o dues cares vistes
- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista
- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes
- Formació de pilar amb blocs encadellats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
No pot ser 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.
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 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
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos parcials:
- Pilar: ± 20 mm
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PARET O PAREDÓ:
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi
peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els
verticals, si la DF no fixa cap altra condició.
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
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.
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.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui
feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i
paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Gruix dels junts:
- Verticals: 0,6 cm
- Horitzontals: <= 1,2 cm
ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:
En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec.
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.
El pilar ha d'estar travat a la paret.
Els blocs han d'estar reblerts de formigó.
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.
Gruix dels junts verticals: <= 1,2 cm
PAREDÓ O 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.
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.
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.
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu
hidrofugant no s'ha d'humitejar.
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de
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l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no
s'ha d'humitejar.
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades,
com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

____________________________________________________________________________

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES

PILAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

E66 - DIVISÒRIES AMB MAMPARES

PARET O PAREDÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

E66E - DIVISÒRIES AMB MAMPARES AMB PERFILS D'ALUMINI ANODITZAT, FIXES

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
Amb deducció del volum 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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Col·locació i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Replanteig de les peces
- Control de col·locació de les peces.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:
- Humitat dels blocs
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
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.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

E66E0328,E66E33M6.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envà format per un bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d'acer o d'alumini,
cobert amb planxes d'aglomerat de fusta, plàstic, vidre o d'altres, que serveix per dividir
locals.
S'han considerat els tipus següents:
- Mampares amb perfils d'acer
- Mampares amb perfils d'alumini
- Portes per a mampares
La unitat d'obra comprèn les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació del bastidor
- Col·locació de l'emplafonat
- Muntatge de les portes
- Acabament i neteja
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable.
No s'han d'utilitzar per alçades superiors a 3,5 m.
Entre els perfils metàl·lics i el sostres ha de quedar col·locat un perfil continu de cautxú o
material elàstic per absorbir els moviments.
Els perfils verticals i horitzontals intermitjos han de quedar nivellats i tensats mitjançant
els tensors disposats en els perfils horitzontals superiors.
La resta de perfils complementaris han d'anar fixats als perfils bàsics mitjançant visos de
pressió col·locats cada 25 cm com a màxim.
El conjunt ha de quedar pla i aplomat.
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu
revestiment.
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.
Les característiques generals en quan a especificacions dels perfils, així com dels elements
d'acoblament, tensors, pomel·les, etc., corresponents a les mampares d'acer i a les mampares
d'aliatges lleugers, han de ser les indicades per les "Normas Tecnológicas de la Edificación"
PMA i PML, respectivament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 20 mm
- Aplomat: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les
operacions necessàries pel seu correcte acabament.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

Orden de 3 de agosto de 1976 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-PML/1976,
«Particiones-Mamparas de Aleaciones ligeras».
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COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.
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

____________________________________________________________________________

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7D - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
E7DZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7DZX2C2.
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 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.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TELA METÀL·LICA, LLANA DE ROCA, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, SEGELLAT DE BUITS, MORTER 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.

entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb
silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació: <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
- Parament interior: <= 8 m
- Parament exterior: <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació: >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter: 10-15 mm
- Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplària dels junts:
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada: >= 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual: >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres: ± 2 mm/2 m
- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 4 mm/2 m
- Amplària junts:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:
- Parament interior ± 0,5 mm
- Parament exterior ± 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 2 mm
- Rajola refractaria o gres: ± 1 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m

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
E82 - ENRAJOLATS
E825 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT

TRENCADÍS:
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

E8251235.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.
S'han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola
existent, en interiors
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en
tota la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua
Pàgina: 203

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 durant les darreres 48 hores, i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una
aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 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, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els revestiments de peces fixades amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
En els revestiments per a la formació de façana ventilada:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Comprovació de la planimetria de la façana
- Col·locació de l'estructura de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les peces a l'estructura de suport
- Neteja del parament

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:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
- 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 de completar el
revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
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
E83 - APLACATS
E831 - APLACATS AMB PECES DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E831G200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiment realitzat amb peça ceràmica.
S'han considerat els revestiments següents:
- Revestiments collats amb morter, aplicats en paraments verticals interiors o exteriors i en
faixes exteriors horitzontals o verticals.
- Revestiment muntat sobre estructura metàl·lica de suport per a la formació de façana
ventilada
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
- Morter refractari, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m.
- Morter pòrtland o mixt, per a carquinyoli
- Morter de ciment blanc, per a plaqueta sílico calcària col·locada en paraments d'alçària
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CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en
tota la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.
PECES FIXADES AMB MORTER:
S'han de respectar els junts estructurals.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua
entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb
silicona.
Si l'aplacat és realitzat amb plaqueta, els junts del revestiment han de ser rectes i han
d'estar rejuntats amb morter de ciment gris o blanc i eventualment colorants, si la DF no fixa
d'altres condicions.
Si l'aplacat és realitzat amb carquinyoli, els junts entre les peces han de quedar reblerts i
han d'estar matats superiorment, en els paraments exteriors, o enrasats, en els interiors. Si
la DF no fixa d'altres condicions.
Si l'aplacat complementa un revestiment ha de complir les característiques d'aquest
revestiment.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació: <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
- Parament interior: <= 8 m
- Parament exterior: <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació: >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter: 10-15 mm
- Morter adhesiu: 2-3 mm
Amplària dels junts:
- Plaqueta ceràmica, sílico calcària, refractària o gres: >= 1 mm
- Carquinyoli: 10 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària dels junts:
- Plaqueta ceràmica, sílico calcària, refractària o gres:
- Parament interior: ± 0,5 mm
- Parament exterior: ± 1 mm
- Carquinyoli: ± 2 mm
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
FAÇANA VENTILADA:
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre
dels paràmetres admissibles.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel
fabricant. Tots els materials han de ser compatibles entre si i adequats a les càrregues que
han de suportar. Queda expressament prohibit fer modificacions en el sistema de fixació de les
peces.
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Els junts entre les
ni entre aquestes i
Els punts singulars
mateixa resistència

Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.

peces ha de ser uniforme. No s'han de transmetre esforços entre les peces
l'estructura.
de la façana s'han de resoldre amb les peces adequades i han d'oferir la
que la resta del conjunt.

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 durant les darreres 48 hores, i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.

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.

PECES FIXADES AMB MORTER:
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una
aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND, MIXT, BLANC O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
FAÇANA VENTILADA:
El muntatge de l'estructura de suport 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'element.

____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E83 - APLACATS
E83E - EXTRADOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E83E136B,E83EX001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 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, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.
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:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
- 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 de completar el
revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix 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:
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- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element

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

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

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.

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 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
Pàgina: 209

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 <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
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.
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
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8432154,E8449260.
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 d'escaiola
- Plaques de fibres minerals o vegetals
- Plaques de guix laminat i transformats
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques
- Làmel·les de PVC o metàl·liques
- Taulers de partícules aglomerades amb ciment
- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)
- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres
- Plaques de fusta
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,
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segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu

- 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.)

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.
REGISTRES:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.
El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments
obertura i tancament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, 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.
El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació
per cada costat.
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 5 mm
- Nivell previst: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm

REGISTRES:
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
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.
REGISTRES:
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.
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, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de 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 instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:

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.
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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.

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.

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.

____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS

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.

E89 - PINTATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E898J2A0.
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 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)
- 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.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que
només s'hagin pintat les visibles.
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
- Temperatures inferiors a 5°C
- Humitat relativa de l'aire >
- En exteriors: Velocitat del

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.

es donen les condicions següents:
o superiors a 30°C
60%
vent > 50 km/h, Pluja

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.
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.
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.
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.
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de
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la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Humectació
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres
defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts: <= 3 mm/2 m

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.
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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de
gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als
junts.
- Control del temps d'adormiment.
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts.
- Neteja de l'excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.

____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E9C - PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
E9C1 - PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9C1141A.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.

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
paviment.
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. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

PORTES:
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

No hi ha normativa de compliment obligatori.
EAF -

TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAF5X001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i
amb els tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Finestres o balconeres:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
Portes:
- 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.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
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.
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m
- Aplomat: ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels
extrems.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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.

____________________________________________________________________________

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAM -

TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE

EAM1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAM11AA5.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al àcid o sense tractament,
amb o sense fulles batents, col·locat amb fixacions metàl·liques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos
- Segellat dels vidres fixos
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament
col·locats
- Neteja del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos.
Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes
per mitjà de peces i ferraments metàl·lics.
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i
formigó.
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic.
Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols.
Franquícia de les portes amb la instalació:
- Franquícia superior: 3 mm
- Franquícia inferior: 7 mm
- Franquícia lateral: 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Aplomat: ± 2 mm
- Franquícia porta-obertura: ± 2 mm
- Alineació dels punts de gir i pomel·les: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La fulla s'ha de col·locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior.
S'ha de col·locar sobre les plaques de les pomel·les, amb les seves contraplaques, començant
per la inferior.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17
NTE-PPV/1975.
* Orden de 19
NTE-FVT/1976,

de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación
Particiones: Puertas de Vidrio
de febrero de 1976 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación
«Fachadas: Vidrios templados».

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:
- Replanteig.
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos.
- Segellat dels vidres fixos.
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament
col·locats.
- Neteja del conjunt.

____________________________________________________________________________

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAQ -

FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAQD2275,EAQFX001,EAQP1111,EAQQX001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses,
pany, etc.
S'han considerat les portes següents:
- Exteriors
- Interiors
- D'armari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >= 3
PORTES D'ARMARI:
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment: >= 3
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment: >=2
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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:
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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:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
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Col·locació, aplomat i anivellat de l'element
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
Col·locació dels mecanismes
Col·locació dels tapajunts
Neteja de tots els elements

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 comprovació de funcionament 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:
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.

____________________________________________________________________________

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.

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAS -

____________________________________________________________________________

PORTES TALLAFOCS

EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

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)

ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
ED11 - DESGUASSOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED111B21,ED111B11,ED11X177.
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

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
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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
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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

En les xemeneies muntades en patis interiors o en galeries tècniques d'instal·lacions, la
temperatura de la paret exterior en condicions de potència màxima nominal no ha de superar els
85ºC.
Quan les xemeneies estan muntades a dintre d'un conducte d'obra s'ha de verificar que en
condicions de funcionament a potència nominal i a temperatura ambient, la temperatura de la
paret dels locals contigus no sigui superior en 5ºC a la temperatura ambient del projecte del
local, i en qualsevol cas, no superior als 28ºC.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
TRAM HORITZONTAL:
El tram horitzontal de la xemeneia, si n'hi ha, ha de ser el més curt possible i fàcilment
accessible en tota la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja.
Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap al generador per tal de facilitar la recollida dels
condensats.
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció i de secció. Quan aquests
siguin imprescindibles, es dissenyaran amb el mínim angle de desviació possible. Els canvis de
secció s'han de fer amb el mínim angle de divergència possible.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

TRAM VERTICAL:
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà amb les peces i
accessoris adequats amb la finalitat d'evitar turbulències.
La base del tram vertical ha de disposar d'un mòdul de recollida de sutge, condensats i
pluvials, proveït d'un registre de neteja i d'un drenatge que haurà d'estar connectat a la
xarxa de sanejament. En el cas de calderes que funcionin en condicions humides, els condensats
s'hauran de neutralitzar abans d'abocar-los a la xarxa de sanejament. En xemeneies que donin
servei a calderes estanques, aquest mòdul haurà de disposar d'un sistema de regulació de tir.
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els
canvis de direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el
diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram, i els canvis de secció amb angles de
divergència iguals o inferiors a 15°.

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.

BOCA DE SORTIDA:
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació
produïda per gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones.
El mòdul final ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums.

____________________________________________________________________________

ACCESSORIS:
S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les
calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles.
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de
protecció roscat d'uns 100 mm de llargària, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, i
proveït d'una tapa de tancament.
En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat entre la
paret de la xemeneia i l'element sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb l'aplicació de
materials segellants de característiques adients a l'agressivitat dels fums.

EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
EE41 - XEMENEIES CIRCULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EE41B542,EE41XQ52,EE41X772.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels
aparells fins a l'atmòsfera exterior.
S'han considerat els tipus següents:
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial
- Col·locació dels mòduls connectant-los amb junts i abraçadores
- Comprovació de la unitat d'obra
- 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.
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums,
ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc.
Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que
anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la
xemeneia.
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Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les
especificades al projecte.
S'han d'aturar les feines quan es treballi a l'exterior i la velocitat del vent sigui superior
a 50 km/h, plogui o les temperatures es trobin fora de l'interval comprés entre 5ºC i 40ºC. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
En cas d'interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d'evitar
l'entrada d'aigua i de brutícia. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la
normativa vigent.
La descàrrega i manipulació dels components de la xemeneia s'ha de fer de forma que no rebin
cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Per a fer la unió dels mòduls no s'han de forçar ni deformar els extrems. Les unions estaran
fetes amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer
modificacions als elements de la xemeneia.
Un cop acabada la col·locació de la xemeneia es procedirà a la retirada de l'obra de les
restes d'embalatges, materials sobrants, retalls, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ELEMENTS AMIDATS EN M:
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
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 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1:
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1:
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2:
Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor.
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas
modulares.
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas
modulares.
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)
- 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
EED -

EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT
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EEDEX012,EEDEX010,EEDEX011,EED5X010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Equips de cabal variable de refrigerant.
S'han considerat els següents tipus d'aparells:
- Unitats exteriors formades per bombes de calor amb o sense recuperació de calor
- Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació
- Unitats interiors de sostre o de tipus mural, muntades superficialment
- Unitats interiors de tipus consola, amb o sense carcassa, muntades superficialment
- Unitats interiors de sostre tipus cassette, encastades en cel ras
- Unitats interiors per a conductes muntades superficialment
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 o al suport
- Col·locació de la carcassa, si és el cas
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Connexió dels tubs del circuit frigorífic
- Connexió a la xarxa de drenatge
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
En els aparells connectats a conductes, a més:
- Connexió al conducte
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.
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades
en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat, 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 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.
La prova de servei ha d'estar feta.
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- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES:
Ha d'estar connectada al conducte al que dóna servei. La unió ha de ser estanca i no s'han de
transmetre esforços entre el conducte i l'equip.
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.
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.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:
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).
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.

____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

EEK -

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EEKN - REIXES D'INTEMPERIE

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.

REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEKNX001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
Reixetes d'intempèrie d'alumini anoditzat, amb aletes en Z i malla metàl·lica interior d'acer
inoxidable, fixades al bastiment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la reixeta
- Fixació de la reixeta al bastiment
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.

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.
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons
indicacions del fabricant.

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.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- 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 de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de
determinar la intensitat de la presa de mostres.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REGULADORS:
El nombre d'elements de regulació a controlar, es determinarà en cada cas per la DF. Es
comprovaran especialment l'actuació de vàlvules motoritzades, i sondes procurant mostrejar les
diferents zones.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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 garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i
usuaris.
- Manteniment de la instal·lació segons RITE
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La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ 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.
Un cop col·locada la reixeta es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges,
retalls, 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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No hi ha normativa de compliment obligatori.

El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d'aspiració de l'extractor.
És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener.
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.

EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EEM -

VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

EEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

EEM3X001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Encastats
- Muntats a la finestra
- Muntats en conducte
- Muntats en teulada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Extractors muntats a la finestra:
- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent
- Fixació de l'extractor al bastiment
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Extractors encastats a la paret:
- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Extractors muntats en conducte:
- Muntat de l'extractor en el tub
- Connexió de la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Extractors de teulada:
- Col·locació de l'extractor o dels accessoris de transició en l'orifici corresponent
- Fixació de l'extractor a l'extrem del tub o a l'accessori de transició corresponent
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei

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)
- 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.

____________________________________________________________________________

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 connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible
sigui l'adient. S'ha de comprovar, també, que el sentit de gir és el que li correspon.
La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a
dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega.
EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA:
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc
i el bastiment que se subministra juntament amb l'extractor.
EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET:
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant
els forats que hi ha en el marc de l'extractor.
EXTRACTOR MUNTAT EN TUB:
En els extractors muntats en tubs, s'han d'instal·lar un tram de conducte rectilini entre la
boca i la derivació o bifurcació de longitud igual a la longitud eficaç. Els canvis de secció
dels tubs s'han de realitzar a una distància de la boca igual o superior al de la distància
eficaç.

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

EEV3 - CONTROLADORS I ACCESSORIS PER A CONTROLADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEV3X011,EEV3X012.
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.

EXTRACTOR DE TEULADA:
Pàgina: 229

Pàgina: 230

Projecte executiu de banc d'aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d'aliments i local de joves

S'han de considerar els següents tipus d'elements:
- Controladors locals
- Pantalles LCD de presa de dades local
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 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.

paràmetres de funcionament).

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la prova de servei.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions
d'instal·lació del fabricant.
Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades,
com les del circuit d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas.

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EEV4 - CABLEJAT D'INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL

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.

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.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
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.
- 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
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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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEV42001.
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
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.
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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.

____________________________________________________________________________

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EF5 - TUBS DE COURE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EF5B24B1,EF5A52B1,EF5A42B1,EF5A62B1.
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
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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 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.
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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
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
En cas de deficiències de material o execució,
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb
d'acord amb el que determini la DF.

D'INCOMPLIMENT:
si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
procedir a canviar tot el material afectat.
el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,

____________________________________________________________________________

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EFA -

TUBS DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFA25745,EFA26745.

Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i
distribució de fluids a pressió i col·locació d'accessoris en canalitzacions per a soterrar,
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.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Unió encolada
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
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.
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 i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris
del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer
encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió
definit per a la instal·lació.
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.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tubs PVC:
+---------------------------------------+
¦ Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦
¦
¦---------------------------¦
¦ nominal ¦
trams
¦
trams
¦
¦
(mm)
¦ verticals ¦ horitzontals ¦
¦-----------¦------------¦--------------¦
¦ 16 - 20 ¦
1,1
¦
0,7
¦
¦ 25 - 75 ¦
1,3
¦
0,8
¦
¦ 90 - 110 ¦
2
¦
0,8
¦
¦ 125 - 200 ¦
2
¦
1
¦
¦ 250 - 500 ¦
2,5
¦
1,2
¦
+---------------------------------------+
- Tubs C-PVC:
+---------------------------------+
¦
DN
¦ Distància suports (m) ¦
¦
¦ tram vert. ¦ tram hor. ¦
¦---------------------------------¦
¦ 16-20 ¦
1,0
¦
0,5
¦
¦ 25-75 ¦
1,3
¦
0,6
¦
¦ 90-110¦
1,7
¦
0,8
¦
¦ 125-200¦
1,9
¦
0,9
¦
+---------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
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: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 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.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.
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, l'adhesiu i el
netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. 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.
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.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
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.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
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.
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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.
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.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació
- Diàmetres
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Resistència al foc del material.
- Sectorització
- Elements, sifons i pericons.
- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació
d'aigües pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de l'edificació.
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 comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
En cas de deficiències de material o execució,
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb
d'acord amb el que determini la DF.

D'INCOMPLIMENT:
si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
procedir a canviar tot el material afectat.
el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
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EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EFC -

TUBS DE POLIPROPILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFC15C25,EFC14B22.
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
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- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

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.

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.
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

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
EFF - TUBS DE POLIBUTILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFF16452.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tubs de polibutilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució
de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment o encastats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva

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.
Pàgina: 239

Pàgina: 240

Projecte executiu de banc d'aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d'aliments i local de joves

- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la conducció

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
Es considera dificultat de muntatge de grau mitjà la que correspon a una xarxa equilibrada en
trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua,calefacció, etc.).
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament mitjançant
accessoris normalitzats amb junts a pressió, després d'haver introduït, a l'interior de
l'extrem del tub, el casquet corresponent.
El tub es pot corbar en fred amb un radi (r) equivalent a 8 vegades el seu diàmetre nominal (r
= 8 x DN).
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.
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.
Distància entre els suports:
+--------------------------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Temperatura ¦
Distància entre els suports (mm)
¦
¦ (mm) ¦
d'ús
¦---------------------------------------------¦
¦
¦
(°C)
¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals ¦
¦--------¦-------------¦--------------------¦------------------------¦
¦
¦
20
¦
1
¦
0,5
¦
¦
15
¦
60
¦
0,8
¦
0,4
¦
¦
¦
80
¦
0,5
¦
0,3
¦
¦--------¦-------------¦--------------------¦------------------------¦
¦
¦
20
¦
1,2
¦
0,8
¦
¦
22
¦
60
¦
1
¦
0,6
¦
¦
¦
80
¦
0,8
¦
0,5
¦
+--------------------------------------------------------------------+
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Per tal que el tub pugui dilatar-se lliurement ha d'anar enfundat en un tub corrugat de PVC de
diàmetre superior, abans de cobrir-lo amb morter o guix.

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
- 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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En 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.
En aplicar qualsevol accessori, cal lubricar l'accessori i la zona del tub afectada.
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 de
tipus alcalí i aigua abundant.

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

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.

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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.

____________________________________________________________________________

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EFQ -

AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

EFQ3381L,EFQ3383L,EFQ3384L,EFQ3385L,EFQ36E7L,EFQ36E9L,EFQ36C6L.

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.

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

____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

CAIXES I ARMARIS

EG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG146B02.
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

Projecte executiu de banc d'aliments i local de joves
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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
EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG21271J.
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:
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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
Pàgina: 244

Projecte executiu de banc d'aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d'aliments i local de joves

- 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.

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.

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.

____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

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

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.).

EG22H711,EG22H911.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

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.

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.

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.

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.
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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.
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- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.

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 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.

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

EG2A - CANALS AÏLLANTS

____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG2A1E12.

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

EG2 -

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm com
a màxim, amb separador o sense i muntada superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
- Tallat en curves i cantonades

EG2D - SAFATES METÀL·LIQUES

CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer mitjançant visos i tacs expansius per a fixar-la al parament.
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb
peces d'unió fixades amb cargols o reblons.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
Els finals de canalització i els trams han d'estar coberts amb tapetes de final de tram.
Nombre de fixacions: >= 3/m
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

EG2DF6HB,EG2DF6H2,EG2DF3D2.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
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 les fixacions i les tapes.
Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO.
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:

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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:
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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
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
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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 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

EG315184,EG312336,EG312346,EG312354,EG312134.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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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.

i
-

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.

Verificar l'ús adequat dels codis de colors
Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats
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.

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
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EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

EG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG380907.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en
llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o
fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un
tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides
en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra
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garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

- 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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la
bobina.
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 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:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.

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 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

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 globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

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
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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

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG41X50D,EG415A99,EG415A9B,EG415A9C,EG415A9D.
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)
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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.
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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.

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

EG4 -

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.

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG42G29H.
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.

____________________________________________________________________________
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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.

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.

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.

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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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.

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG48 - PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG480001.

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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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
Pàgina: 257

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:
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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 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%

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.

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.

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.

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.

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG49 - INTERRUPTORS HORARIS PROGRAMABLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG49H005.

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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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
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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.
Ha de quedar connectat a les línies que es volen programar.
Ha de quedar connectat a la xarxa.
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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%

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.

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.

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.

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
EG6 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.
- 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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MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG621193,EG621G93,EG611021,EG612021,EG613021,EG61X001,EG61X002,EG63X001.
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 la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
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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%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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%

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.

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
La caixa ha
Ha de quedar
Ha de quedar

MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:
de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.
fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.

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 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.

____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EGC -

GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, SAI I SISTEMES PER AL CONTROL DE LA QUALITAT DEL
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

EGC6 - SISTEMES D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA TIPUS ON-LINE DOBLE CONVERSIÓ, MONOFÀSICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGC64890.

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.
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.).
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistema d'alimentació ininterrompuda, col·locat.
S'han contemplat els elements següents:
- Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus line interactive
- Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus on-line de doble conversió
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 i esquemes del
fabricant
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- Col·locació de l'equip en la seva posició definitiva
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control, si és el cas
- Posada en marxa de l'equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes
disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.

Projecte executiu de banc d'aliments i local de joves

EGDZ - ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

de materials, etc i

EGDZ1102.

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.
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 d'estar fetes totes les connexions elèctriques, tant les dels circuits de potència com les
dels circuits de control en el seu cas. Es faran servir els cables de les seccions i tipus
indicats a la DT del fabricant o del projecte i, que compleixin les especificacions fixades a
les seves partides d'obra. Es farà servir el sistema de connexió adequat en cada cas a les
característiques de l'equip.
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 les regletes de connexió.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Els comandaments de l'equip i les pantalles i dispositius de comunicació local han de ser
accessibles i visibles.
Al voltant de l'equip cal deixar l'espai lliure suficient per a facilitar els futurs treballs
de manteniment i neteja. Per aquest motiu es respectaran les separacions mínimes a altres
equips o a la pròpia construcció i, en general, les condicions d'instal·lació indicades a la
DT del fabricant.
No poden quedar obstruïdes les ranures de ventilació.
Si l'equip te portes o registres, aquests han de ser accessibles i s'han de poder obrir i
tancar correctament.
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
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.
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 tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.
Queda expressament prohibit fer modificacions sobre l'equip subministrat pel fabricant.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca,
col·locat superficialment i connectat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, instal·lació i anivellament
- Connexionat
CONDICIONS GENERALS:
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
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.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de
terra corresponent.
Ha de ser combinat amb el born principal de terra.
Ha de ser mecànicament segur.
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a
terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt
d'elèctrodes.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- 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.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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 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:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.

____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EGD -

ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
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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.

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas
de uso general.
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve:
Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad).
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación.
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).

____________________________________________________________________________

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

EH1 - LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT

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

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer
esmaltat o d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos
d'alumini que recobreix la part no lluminosa.
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini
anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb
equip o sense
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'execució:
- Posició: ± 20 mm

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
EH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH22CA61,EH2LX001.

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
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer
esmaltat o d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos
d'alumini que recobreix la part no lluminosa.
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini
anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb
equip o sense
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
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- 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'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EH6 - ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH619S8B,EH61X001.

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 el subministrament i col·locació de la làmpada.
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 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias
empotradas.
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas
de uso general.
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve:
Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad).
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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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.

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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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.

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.
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UNE 20392:1993
Prescripciones
UNE 72550:1985
UNE 72551:1985
UNE 72552:1985
UNE 72553:1985

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el
sistema indicat pel fabricant.
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament
al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el
lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm

Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
de funcionamiento.
Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
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).
- 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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

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.

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

____________________________________________________________________________

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

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
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- 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 quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
En cas de deficiències de material o execució,
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb
d'acord amb el que determini la DF.

EJ1 - APARELLS SANITARIS
EJ13 - LAVABOS

D'INCOMPLIMENT:
si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
procedir a canviar tot el material afectat.
el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
____________________________________________________________________________

EJ13B712.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb suports murals
- Sobre un peu
- Amb suports murals i mig peu
- Encastat a un taulell
- Semiencastat a un taulell
- Fixat sota taulell
- Recolzat sobre taulell o moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer
inoxidable antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals
o sobre el paviment.
Pàgina: 271

EJ1 - APARELLS SANITARIS
EJ14 - INODORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ14B11P.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ18LAAL.

CONDICIONS GENERALS:
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu
moviment.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions
subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de
neoprè en els de descàrrega vertical.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell
funcioni correctament.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet
- Horitzontalitat: ± 2 mm

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb suports murals
- Encastat a un taulell
- Sobre moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser
la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble
de suport.
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- 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 quantificació dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.

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
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- 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 quantificació dels mateixos.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
En cas de deficiències de material o execució,
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb
d'acord amb el que determini la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.

D'INCOMPLIMENT:
si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
procedir a canviar tot el material afectat.
el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
En cas de deficiències de material o execució,
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb
d'acord amb el que determini la DF.

____________________________________________________________________________
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D'INCOMPLIMENT:
si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
procedir a canviar tot el material afectat.
el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,

____________________________________________________________________________

EJ1 - APARELLS SANITARIS
EJ18 - AIGÜERES
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EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

EJ23512G,EJ24A121,EJ2Z4127,EJ28612A,EJ2981B1,EJ2ZN42K,EJ2BD021.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris,
muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor
incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Ruixador connectat al braç de la dutxa
- Suport per a dutxa de telèfon
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Colze d'enllaç
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari
- Enllaç mural
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a
l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a
la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu
defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de
desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb
el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
FLUXOR:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de
quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu
correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon
acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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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
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de
pública concurrència.
- 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 quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
En cas de deficiències de material o execució,
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb
d'acord amb el que determini la DF.

D'INCOMPLIMENT:
si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
procedir a canviar tot el material afectat.
el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,

____________________________________________________________________________

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ33B16F,EJ3847D7.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Soldats a tub de plom
- Roscats a sifó de llautó
- Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Soldat
- Prova de servei de la instal·lació
Connectats a tub de PVC:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic
- Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal·lació
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CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
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.
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó: <= 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa exigida al sanitari

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges,
retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet
fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet
fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha
d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat
a l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del
broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm
aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper
abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes 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

EJ46U010,EJ46U020,EJ42X001,EJ4ZX001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Saboneres murals o per encastar al taulell
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb
fixacions mecàniques.
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques
- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques
- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
- Accessoris per a banys adaptats:
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'element al parament
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al
qual es destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti
agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no
inferior a 0,40 m.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.

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.

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

en apretar els cargols de fixació.

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
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.
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del
Codi d'accessibilitat.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJA2A350.

____________________________________________________________________________

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ5 - BATERIES PER A COMPTADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ5Z1RG5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de bateries i connexió al ramal principal i a les derivacions individuals.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Col·locació de bateria sobre suports
- Connexió a la xarxa de subministrament
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La bateria s'ha d'instal·lar dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans
d'il·luminació i d'evacuació.
S'ha de col·locar sobre suports ancorats al parament i separada del parament.
Cal que quedi suficientment separada del terra, del sostre i dels paraments laterals, de
manera que es puguin instal·lar i manipular tots els comptadors.
La connexió amb el tub d'alimentació no ha de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Distància de la primera línia de comptadors al terra: >= 35 cm
Distància de l'última línia de comptadors al terra: <= 120 cm
Ha d'estar feta la prova de l'instal·lació un cop connectats els comptadors.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 5 mm

Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o
verticals.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb fixacions murals
- Sobre bancades o paviment
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Fixació de l'aparell
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm
de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport.
L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, 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.
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): ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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.
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.
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries
per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

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
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJA - PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJA2 - ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS
Pàgina: 279

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
Pàgina: 280
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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.

Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de
retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de
condicions.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.
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EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJM -

EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS:
La caixa ha d'estar fixada al suport per un mínim de quatre punts.
El punt de lectura interior ha d'estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de
comptadors.
El punt de lectura exterior ha d'estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior
de l'edifici.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes. No s'han de transmetre esforços entre els cables
elèctrics i els terminals de connexió.

CONDICIONS GENERALS:
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.).
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
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.

ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EJM15010.

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

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal.
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Per a la col·locació de comptadors:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de les unions
- Col·locació del comptador
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents
- Prova de servei
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada:
- Replanteig d'unitat d'obra
- Col·locació del punt de lectura centralitzada
- Execució de les connexions elèctriques
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans
d'il·luminació i d'evacuació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser
enroscades i amb junt de material elàstic.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o
armari de comptador i elements següents :
- Clau de pas general
- Comptador homologat
- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista)
- Vàlvula de retenció
- Sistema de reducció de pressió
- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls
- Existència de desguàs
- Condicions mínimes de subministre
- Estalvi d'aigua
- Senyalització
- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador
- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
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Es donarà per bona la prova d'estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre.
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.

Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

____________________________________________________________________________

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM3 -

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

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

EM31261J,EM31351J.
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

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

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

EMS -

SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EMSB31P2,EMSB54L2,EMSBCDP2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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.

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
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.
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
Pàgina: 283

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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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.

VÀLVULA AMB MOTOR:
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
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.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
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.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
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.
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.

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.

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

VÀLVULES 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.

EN111G67.

VÀLVULA AMB MOTOR:
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN1 - VÀLVULES DE COMPORTA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats,
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 l'interior del tubs i de les unions
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat
- Connexió de la vàlvula als tubs
- 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 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.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra
del volant amb la mà.
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 el volant 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.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin
col·locar i treure tots els cargols de les brides.
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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.
VÀLVULA AMB MOTOR:
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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EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
ENE -

FILTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENE18304.
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.
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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

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del equip.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·lació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.

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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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 correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar
fetes amb els connectors normalitzats adequats.
No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant.
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT.
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure.
Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura
ambient entre 5 i 30º C.
Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de
vibració o soroll.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.
- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant:
- L'ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques
i amb una distància superior a 3 cm. d'aquests.
- Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor
- Funcionament de selectors de programa
- Funcionament d'equips d'amplificació
- Funcionament d'equips de transmissió
- Verificació de prioritat de senyals
- Proves d'instal·lació elèctrica associada

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.

____________________________________________________________________________

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.

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

EP3 - INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA
EP31 - AMPLIFICADORS, PREAMPLIFICADORS I ETAPES DE POTÈNCIA

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o
correcció.
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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP31U925.

____________________________________________________________________________

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Amplificadors i preamplificadors per a instal·lacions de megafonia.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació al lloc previst
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
EP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
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EP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EP434650.

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i
digitals, col·locats.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs
- Cables amb connectors als extrems, col·locats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció
- Marcat del cable
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
En cables amb connectors als extrems:
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.

____________________________________________________________________________

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
EP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
EP49 - CABLES PER A INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP49U010.

CONDICIONS GENERALS:
La prova de servei ha d'estar feta.
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del
cercle circumscrit al feix dels conductors.
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix
compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal
fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.

han d'estar

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.
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les
recomanacions del fabricant del cable.
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.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades
al projecte.
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de
l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

Cables per a megafonia d'1 a 8 parells de conductors, instal·lats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i fixació
- Connexionat a caixes o elements
CONDICIONS GENERALS:
La connexió dels cables de megafonia ha d'estar feta sobre els següents elements:
- Regulador del nivell sonor
- Selector de programes
- Central de megafonia
- Altaveus
Els cables han de penetrar dins els conductes.
Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de connexió.
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al
paviment.
Un cop instal·lat i connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts
que hagin d'estar en tensió.
Ha de quedar en el mateix pla que el parament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport.
Quan es col·loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal·lat sense tensions i la
canalització ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
La distància del cable a qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm.
Distància entre fixacions: <= 40 cm
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives.
S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per
contacte amb arestes, etc.

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades
al projecte.
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de
l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

____________________________________________________________________________

CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives.
S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per
contacte amb arestes, etc.

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

EP4H - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EP4HDMI2.

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i
digitals, col·locats.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs
- Cables amb connectors als extrems, col·locats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció
- Marcat del cable
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
En cables amb connectors als extrems:
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La prova de servei ha d'estar feta.
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
EP73 - ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP73A114,EP731J82.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del
cercle circumscrit al feix dels conductors.
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix
compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal
fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.

____________________________________________________________________________

han d'estar

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.
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les
recomanacions del fabricant del cable.
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.
Pàgina: 291

Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els tipus de connectors següents:
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de l'extrem del cable
- Execució de la connexió
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'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.
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable
ha d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
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CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus
apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector.
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla
del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.

Armaris metàl·lics amb bastidor tipus rack 19", porta amb vidre securitzat, pany securitzat,
pany amb clau i accés pels 4 costats, equipats amb bateria d'endolls I ventilació forçada,
col·locat superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació i anivellament
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre
la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
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.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
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.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les
especificades al projecte.
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de
calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de
2002).

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 pels punts previstos a la documentació tècnica del
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
S'ha de deixar l'espai suficient al voltant de l'armari per tal de permetre les operacions de
muntatge i manteniment.
Les reixetes de ventilació de l'armari no poden quedar obstruidse.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
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'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
No s'han de trasmetre esforços entre els elements de la instal·lació eléctrica (tubs, canals,
safates o cables) i els components de l'equip.
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop
acabades les feines de muntatge.
La prova de funcionament ha d'estar feta.
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.
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 tècniques del producte corresponen 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.
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 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)

____________________________________________________________________________

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
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 de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de
verificar:
- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)
- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16
mm. Identificació de conductors o circuits
- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.
- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells,
inexistència de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.

EP74 - ARMARIS TIPUS RACK PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP74C311.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pàgina: 293

Pàgina: 294

Projecte executiu de banc d'aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d'aliments i local de joves

- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del
material.
- Verificar el funcionament de centraletes
- Verificar el funcionament dels aparells receptors

gestió de residus

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 verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i
dades.
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.

ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
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 pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i
amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços
a l'element.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials
i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de
funcionament.
Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en
el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi
connector.
La prova de servei ha d'estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19":
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 a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços
entre el plafó i l'armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials
i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de
funcionament.
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.
La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi
connectats els cables de la instal·lació de dades.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en
el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi
connector.
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal
òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
La prova de servei ha d'estar feta.

____________________________________________________________________________

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
EP7E - EQUIPS ELECTRÒNICS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE DADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP7E1E10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.
S'han contemplat les partides d'obra següents:
- Switch col·locat en armari rack de 19" o superficialment
- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del PC
- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC
- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19" o
superficialment
- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment
- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En elements col·locats superficialment:
- Replanteig del element
- Execució i fixació del element
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta
gestió de residus
En elements col·locats dins de l'armari rack de 19":
- Col·locació dins de l'armari
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta
gestió de residus
En elements col·locats a l'interior del PC:
- Retirada de la carcassa del PC
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió
- Comprovació del funcionament
- Tancat de la carcassa del PC
- Instal·lació del software subministrat, si és el cas
- Realització de la prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta
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ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC.
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.
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.
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.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, 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'equip, 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.
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:
Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC.
Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a
l'interior del PC.
Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al
PC.
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Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense
deformar ni forçar altres components del PC.
No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la
targeta, per tal de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic.
No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta.
La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de
connexió del PC.

CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre
la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
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'element corresponen a
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

Unitat de quantitat necessària amidada 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.
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ser aprovat
fabricant.
les
materials

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

____________________________________________________________________________

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)

EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de
calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de
2002).

EP7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP7Z0007,EP7Z1D58,EP7ZE091,EP7Z6414,EP7ZA131.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari
- Fixació a l'armari
- Execució de les connexions
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.

____________________________________________________________________________

EQ - EQUIPAMENTS
EQ7 -

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 a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços
entre el plafó i l'armari.
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.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.
La prova de servei ha d'estar feta.
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla
del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
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MOBILIARI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ7116CF,EQ71AJ01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mòduls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament
complert de la cuina.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replantegi de la posició i dels punts de subjecció
- Col·locació, fixació i anivellament dels mòduls
- Col·locació i fixació de les frontisses i baldes
- Col·locació de les portes i calaixos
- Col·locació dels tiradors en portes i calaixos
- Col·locació del sòcol
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- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.

EQ88 - CAMPANES EXTRACTORES

CONDICIONS GENERALS:
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport.
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 pels punts previstos d'acord amb les instruccions
d'instal·lació del fabricant.
S'ha de col·locar amb els elements de fixació subministrats pel fabricant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col·locades en els punts previstos per
a aquest fi.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau.
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l'obertura s'ha de
fer sense obstacles, en tot el seu recorregut.
Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament
fixats als mòduls.
El sòcol ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts
previstos.
La part superior dels mobles baixos, han de formar una superfície horitzontal, de forma que
permeti que la col·locació posterior del taulell, mantingui les toleràncies exigides.
Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de
quedar ben fixats al suport.
Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el
mateix que els tiradors d'una columna de calaixos.
S'ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de
subministrament i el pas de conductes d'instal·lacions.
L'alçària dels mòduls baixos ha de permetre la posterior col·locació dels electrodomèstics.
L'alçària dels mòduls alts respecte al pla superior format pels mòduls baixos, ha de permetre
l'accés a tota la superfície de treball i la col·locació posterior dels elements superiors i
els seus accessoris.
Separació entre el sòcol i el paviment: <= 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1%
- Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2%
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que
compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
El sòcol s'ha de col·locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'alçària prevista.
Un cop col·locat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, etc.
Els elements col·locats, 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ880002.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de campana extractora d'acer inoxidable.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de l'aparell i la seva anivellació.
- Connexió al tub d'extracció de fums.
- Escomesa a la xarxa elèctrica.
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.
S'ha de garantir l'estanqueïtat de les connexions amb la xarxa d'extracció de fums.
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión".
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions
d'instal·lació del fabricant.
La part inferior de la campana quedarà instal·lada a una alçària màxima de 2 m des del
paviment acabat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell.
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.
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i
després del seu muntatge, contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, connexió a la xarxa
d'extracció de fums, escomesa elèctrica i les proves per a la seva comprovació.
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 60335-2-31/A1:2000 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2:
Requisitos particulares para las campanas extractoras de cocina.
UNE-EN 61591:1998 Campanas de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para
la función.

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

____________________________________________________________________________

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

EQ - EQUIPAMENTS
EQ8 -

EQ8A - EIXUGAMANS

EQ - EQUIPAMENTS
EQ8 -

ELECTRODOMÈSTICS

ELECTRODOMÈSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EQ8AX001.

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
- Fondària: + 0 mm, - 5 mm

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'eixugamans elèctric.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de l'aparell i el seu anivellament.
- Escomesa a la xarxa elèctrica.
CONDICIONS GENERALS:
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.
Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l'element constructiu de manera que no es pugui
retirar ni desplaçar de la seva posició.
Les unions i connexions elèctriques no han de ser fàcilment accessibles ni manipulables, s'ha
de garantir que el seu accés només podrà ser realitzat per personal autoritzat.
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión".

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S'han de manipular a obra amb molta cura i han de quedar protegits durant la construcció i
abans i després del seu muntatge, contra impactes.

m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els
assaigs i proves per a la seva comprovació.
____________________________________________________________________________
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.
EY - AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA

____________________________________________________________________________

EY03 - FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS

EY - AJUDES DEL RAM DE PALETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA

EY03C000,EY03B000.

EY01 - REGATES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o
aparells d'instal·lacions.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EY01132A.
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.
Pàgina: 301

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
L'element que travessa la paret o el sostre 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.
Separació als brancals: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

K2 -

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
____________________________________________________________________________

K216 -

DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

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
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 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
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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.

posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació de l'element a tractar
- Resistència al tractament
- Dificultat d'accés a 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 o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre 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

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

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI:
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
K219 -

DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
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
Pàgina: 305

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 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.
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 per els 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
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
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carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i
arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat 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 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* 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

____________________________________________________________________________

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

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 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.

K2 -

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K21A DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
PRACTICABLES

____________________________________________________________________________

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
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AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

Data: 16/03/18

K2194421

Pàg.:

PRESSUPOST
DEMOLICIONS I ENDERROCS

2

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text

Tipus

T

1

[C]

[D]

[E]

[F]

37,100 C#*D#*E#*F#

3

Local de joves

56,130

56,130 C#*D#*E#*F#

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

L

h

4,790

3,100

14,849 C#*D#*E#*F#

3

divisoria lavabo actual

5,180

3,100

16,058 C#*D#*E#*F#

Num. Text

Tipus

T

1

Portes simples

[C]

[D]

[E]

[F]

15,345 C#*D#*E#*F#

3

8,220

3,100

25,482 C#*D#*E#*F#

E66E0328

30,910

TOTAL

E612853K

1

E618562K

UA
m2

Num. Text
1
2

Paret divisoria entre locals socials

3
4

Div entre wc i magatzem

[C]

[D]

T

L

h

1,640

3,100

[F]

5

Tipus

[C]

T

L

h

[C]

[E]

[F]

T

L

h

3,460

3,100

10,726 C#*D#*E#*F#

9,080

3,100

28,148 C#*D#*E#*F#

2,940

3,100

9,114 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

[D]

[E]

[F]

3

façana bany

0,760

1,500

1,140 C#*D#*E#*F#

E83E136B

m2

EUR

5,990

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48
mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

L

h

2

Façana botiga

3,230

1,500

4,845 C#*D#*E#*F#

3

Façana bany

1,390

3,100

4,309 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

Fórmula

4,845 C#*D#*E#*F#

NUM. CODI

47,990

TOTAL

1,500

01
02
02

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Fórmula

5,080

3,230

Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris
amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari
Tipus

Fórmula

façana botiga

Num. Text

DESCRIPCIÓ

TOTAL

5,084 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST BANC ALIMENTS
OBRA
TANCAMENTS I DIVISORIES

[D]

[E]

2

1

NUM. CODI

Tipus

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x50 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

m2

1

1,000

40,830

Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de
suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels
taulers, col·locada. Hasta 1,20 m altura la mampara será opaca

m2

Num. Text

Fórmula

E8989240

2

Fórmula

h

2

4

TOTAL

3,100

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
02
01

[F]

L

1

nº portes
1,000

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

[E]

4,950

Num. Text

E04-Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

u

[D]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

2

3

Fórmula

divisoria actual

K21A3011

T

[C]

2

93,230

2

1

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Tipus

Pàg.:

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari

Sup
37,100

m2

m2

1

Fórmula

Magatzem

Num. Text

3

TOTAL

2

K2164671

E618566K

Data: 16/03/18

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
2

AMIDAMENTS

1

9,150

PRESSUPOST BANC ALIMENTS
OBRA
REVESTIMENTS I SOSTRES

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS
Num. Text
1
2

Paret de formigó armat

3

Paret cerámica

4

Paret de bloc de formigó

Data: 16/03/18
Tipus

[C]

[D]

T

L

h

[E]

Pàg.:
[F]

3,100

29,605 C#*D#*E#*F#

3,100

42,253 C#*D#*E#*F#

6,500

3,100

20,150 C#*D#*E#*F#

5

8,220

3,100

6

4,950

3,100

7

2,260

3,100

7,006 C#*D#*E#*F#

8

9,080

3,100

28,148 C#*D#*E#*F#

3,100

0,900

3,100

2,790 C#*D#*E#*F#

Façana per l'nterior

0,820

3,100

2,542 C#*D#*E#*F#

12

3,230

1,500

4,845 C#*D#*E#*F#

13

3,230

0,400

1,292 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

E8251235

m2

Num. Text
1
2

[C]

T

L

h

5,040

3,000

bany

[D]

[E]

[F]

E898K2A0

m2

Num. Text

T

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

botiga

44,960

44,960 C#*D#*E#*F#

4

rebedor

7,120

7,120 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

m2

[C]

[D]

[E]

[F]

0,600

TOTAL

Fórmula

7,120 C#*D#*E#*F#

0,980

0,980 C#*D#*E#*F#
8,100

m2

Capa de 3 cm morter autonivellant cementós per paviments industrials en interior i exterior tipus Sikafloor mLevel-50 de
SIKA o similar. Resistència a comjpresió >15 N/mm2 (a 24 hores/+20ºC) i >30 N/mm2 (a 28 dies/+20ºC), resistècia a flexió
> 7 N/mm2 (a 28 dies/+20ºC), retracció <-0,6 mm/m, reacció al foc A1 i resistència a l'abració 12 cm3/50 cm2 (a 28
dies/+20ºC).
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

T
magatzem

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb acabat llis,
llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN
12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
EUR

EAF14574

Fórmula

36,550 C#*D#*E#*F#
36,550

Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color rojo RAL 3016,
acabado satinado, aplicada en dos manos (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano), sobre superficies interiores de hormigón
o de mortero autonivelante, en suelos de garajes

m2

[C]

[D]

[E]

[F]

01
02
04

TOTAL

Fórmula

sup
36,550

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

TOTAL

sup
36,550

36,550 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

1,470

DESCRIPCIÓ

T

NUM. CODI

Fórmula

UA

1

88,630

TOTAL

1,470 C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST BANC ALIMENTS
OBRA
PAVIMENTS

magatzem

E93AX003

2

7,120

TOTAL AMIDAMENT
E831G200

01
02
03

Num. Text

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Tipus

rebedor

2

Sup

3

2

5

2

36,550 C#*D#*E#*F#

1

Tipus

2,450

E93AX002

5,990

Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques

m2

1

36,550

Num. Text

1,140 C#*D#*E#*F#

Num. Text

15,120

magatzem

m2

1,500

Fórmula

2

E8449260

0,760

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
4

façana bany

E83F5H03

4

Fórmula

2

NUM. CODI
1

TOTAL

4,845 C#*D#*E#*F#

Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.
Tipus

[F]

1,500

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

15,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

3,230

TOTAL AMIDAMENT

199,330

TOTAL

[D]

façana botiga

1

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup
BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
Tipus

[C]

1

Num. Text

4,526 C#*D#*E#*F#

1,460

11

6

30,690 C#*D#*E#*F#

PIlars

Tipus

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

25,482 C#*D#*E#*F#
2,000

Data: 16/03/18

Num. Text

unitats

9,550

10

3

Fórmula

13,630

9

2

TOTAL

AMIDAMENTS

3

36,550

PRESSUPOST BANC ALIMENTS
OBRA
TANCAMENTS PRACTICABLES

UA

DESCRIPCIÓ

u

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS
Num. Text
1

Data: 16/03/18
Tipus

bany

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

1,000

EAF1J734

u

01
03

OBRA
CAPÍTOL

1,000

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa lateral o
central, per a un buit d'obra aproximat de 315x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

NUM. CODI

1

Tipus

botiga

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

EAM11AA5

m2

Num. Text
1
2

Tipus

[C]

T

L

tancament acces al rebedor

2,450

[D]

[E]

[F]

EY01132A

DESCRIPCIÓ

m

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

EAQD2275

u

Num. Text
1

Porta lavabo

[C]

[D]

[F]

1,000

EASA71N2

u

Num. Text
1

Tipus

[C]

[E]

[F]

1,000

EAQQX001

u

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

7

EM15X001

Num. Text
1

u

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

4

Fórmula

m

[C]

[D]

[E]

[F]

[E]

[F]

1,000

ED11X177

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

19,600

u

Num. Text

Fórmula

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Text
1

u

Fórmula

1,000

TOTAL

Fórmula

19,600

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EY03B000

TOTAL

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 90 a 120 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

1

6

1,000

19,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EY03C000

Fórmula

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

1

5

TOTAL

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

2,000

TOTAL

1,000

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

1,000

TOTAL

Fórmula

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Tipus

Num. Text

1,000

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, menor a 60 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

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

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Electroimant per retenció de porta tallafocs, de 24 Vcc i 590 N de força màxima de retenció, amb caixa de bornes de ABS,
polsador de desbloqueig i placa d'ancoratge articulada. Inclús elements de fixació. Inclou font d'alimentació.

Tipus

ED111B21

1

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[C]

1,000

1,000

TOTAL

TOTAL

Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim tram construït i la
col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte
funcionament.
Tipus

Num. Text

Fórmula

Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de
50 cm d'amplària i 190 cm d'alçària
Tipus

3

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

u

TOTAL AMIDAMENT

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

[D]

FP000010

1

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada

accés magatzem

[F]

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

6,130

TOTAL

[E]

Fórmula

6,125 C#*D#*E#*F#

[E]

[D]

1,000

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
5

2

h
2,500

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de roure , per a
envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada
Tipus

Tipus

1,000

TOTAL

6

PRESSUPOST BANC ALIMENTS
SANEJAMENT

1

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, col·locat amb fixacions mecàniques

TOTAL AMIDAMENT
4

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

Pàg.:

UA

Num. Text
Num. Text

Data: 16/03/18

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL

AMIDAMENTS

5

TOTAL AMIDAMENT

1,000

1,000
EUR

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS
7

EJ33B16F

Data: 16/03/18

u

Pàg.:

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de
petita evacuació

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

E7DZX2C2

TOTAL

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

1

2

1,600

3

2,500

5

EJ2Z4127

u

Num. Text
1

Tipus

aigua freda

NUM. CODI
1

KY01131A

EJ23512G

u

1

PRESSUPOST BANC ALIMENTS
AIGUA I APARELLS SANITARIS
AIGUA

m

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4
Tipus

connexió

[D]

[E]

[F]

1,000

EFC15C25

m

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

EFF16452

m

Num. Text
1

TOTAL

Fórmula

[C]

T

L

2

1,600

3

2,500

[D]

[E]

[F]

Num. Text
1

m

[C]

T

L

[D]

TOTAL

Fórmula

Tipus

[E]

[F]

[C]

[D]

[F]

[E]

[F]

1,000

1

5,000

TOTAL

01
04
02

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI

TOTAL

Fórmula

1,000

TOTAL

Fórmula

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

EJ13B712

PRESSUPOST BANC ALIMENTS
AIGUA I APARELLS SANITARIS
APARELLS SANITARIS

UA

DESCRIPCIÓ

u

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports
murals

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[F]

2

EJ14B11P

u

Tipus

[C]

[D]

EUR

[E]

[F]

1,000

1,000

01
05

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

Fórmula

Fórmula

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text

ut

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6,600

TOTAL

[E]

1,000

1

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

[E]

3,000

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

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 18 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
Tipus

Fórmula

1,000

1,600 C#*D#*E#*F#
2,000

TOTAL

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

u

1

EFQ36C6L

[D]

ut

TOTAL AMIDAMENT
4

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Tub de polibutilè a pressió de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment
Tipus

EJ24A121

1

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

[F]

1,000

Num. Text

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

1

[E]

3,000 C#*D#*E#*F#

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

[D]

TOTAL AMIDAMENT
7

[C]

Tipus

1

DESCRIPCIÓ

6,600

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt,
amb dues entrades de maniguets

3,000

UA

Num. Text

[C]

3,000

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

8

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
04
01

2,000
TOTAL AMIDAMENT

1,000

TOTAL

Pàg.:
1,600 C#*D#*E#*F#

Fórmula

Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 115 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb
abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols

u

Data: 16/03/18

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

AMIDAMENTS

7

1,000

PRESSUPOST BANC ALIMENTS+ENDERROC
ENLLUMENAT I ELECTRICITAT
EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS
01

SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

EH619S8B

Data: 16/03/18

UA

Pàg.:

AMIDAMENTS

9

ENLLUMENAT

3

DESCRIPCIÓ

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1

1

TOTAL

EG415A9B

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

1

TOTAL

Tipus

PIA 16A

EG415A9C

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

1,000

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

2

recepció

4,000

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

NUM. CODI
EG146B02

01
05
02

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment. Amp portella transparent i clau. Totalment instal.lat i provat.

1

Quadre

[E]

[F]

1,000

EG151421
Num. Text
1

u

[C]

01
05
03

[D]

[E]

[F]

5,000

EG621193

[D]

TOTAL

[E]

[F]

[C]

[D]

[E]

[F]

DESCRIPCIÓ

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num. Text

Fórmula

TOTAL

Fórmula

1,000

TOTAL

Fórmula

2,000

TOTAL

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

u

2,000

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

5,000

EG611021

Fórmula

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

1,000
2

TOTAL

PRESSUPOST BANC ALIMENTS
ENLLUMENAT I ELECTRICITAT
MECANISMES

1

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[C]

UA

Num. Text

Fórmula

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada
Tipus

1

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL

[F]

TOTAL AMIDAMENT

u

[D]

[E]

2,000

NUM. CODI

2,000

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Tipus

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Fórmula

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

5,000

DESCRIPCIÓ

[C]

u

1

PRESSUPOST BANC ALIMENTS
ENLLUMENAT I ELECTRICITAT
QUADRES

Tipus

EG42G29H

Num. Text

UA

Num. Text

[D]

1,000

Fórmula

lavabo

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL

1

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

[C]

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL

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

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

u

1

Num. Text

[F]

2,000

Num. Text

12,000

Llum decoratiu encastable tipus downlight, 735.20WW extensive 1-10V-BL de Simon o similar, amb leds amb una vida útil
de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, muntat
superficialment

u

[E]

TOTAL AMIDAMENT
5

Fórmula

10

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

u

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EH2LX001

[D]

Llumenera decorativa per a línia continua, CoreLine LED Carril LL121X de 1,7 m de PHILIPS o similar, con lampara Philips
Fortimo LED Line 1R o similar, muntada superficialment al sostre

Num. Text

3

[C]

2,000

Num. Text

4,000

1

EH13X001

Tipus

PIA 10A

TOTAL AMIDAMENT
4

Fórmula

Pàg.:

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

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

u

Num. Text

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma circular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 16 W, flux aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada
superficial

Num. Text

EG415A99

Data: 16/03/18

5,000

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

força + dades

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

2

llum

4,000

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

5,000

EUR

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS

Data: 16/03/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
3

EG612021

AMIDAMENTS

11

4

7,000

EG312346

Data: 16/03/18

m

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

AMIDAMENT DIRECTE
[F]

TOTAL

Força

1,000

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

2

llum

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

5

EG312354

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text

4

EG61X001

u

Tipus

1

PUNTS DE TREBALL

2

encastats

[C]

[D]

[E]

[F]

1

EG312536

01
05
04

6

EG312134

Tipus

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 4 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
TOTAL

1

EG22H911

01
05
05

EG312664

m

Num. Text

[D]

[E]

[F]

205,000

12,000

TOTAL

Fórmula

410,000 C#*D#*E#*F#
410,000

PRESSUPOST BANC ALIMENTS
ENLLUMENAT I ELECTRICITAT
CANALITZACIONS
DESCRIPCIÓ

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
keyboard_arrow_down JUSTIFICAC

Fórmula

0,000

1

Tipus

derivacio

[C]

[D]

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

[F]

EG2DF6HB

m

TOTAL

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

Fórmula

[E]

10,000

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 tub

10,000

Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Derivació indiividual
Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
3

Fórmula

UA

Num. Text

1

TOTAL

clima ext 2
TOTAL AMIDAMENT

2

[F]

TOTAL AMIDAMENT

m

[F]

[E]

12,000 C#*D#*E#*F#

1,000

NUM. CODI

[E]

[C]

2,000

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

[D]

[D]

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

m

1

DESCRIPCIÓ

[C]

[C]

12,000

Num. Text

PRESSUPOST BANC ALIMENTS
ENLLUMENAT I ELECTRICITAT
CABLEJAT

Tipus

subquadre

Fórmula

UA

Num. Text
1

TOTAL

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

1

T
1,000

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

1,000

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat
per a 6 mecanismes modulars de la sèrie Caixes per encastar Simon 500 CIMA de SIMON referència 51000307-030 o
similar, muntat superficial o encastat.

Num. Text

0,000

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

12

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 canal o safata

Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada

u

Pàg.:

EG312336

Num. Text

m

0,000

1

Tipus

muntant quadre electric

[C]

1,000

[D]

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1

clima

10,000

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

2

enllumenat

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EG2DF6H2

m

Num. Text

22,000

1

xarxa principal BT

2

punts de treball

Fórmula

2,300

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
EUR

TOTAL

2,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

Fórmula

[F]

2,300

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 canal o safata
Tipus

[E]

TOTAL

Fórmula

0,000
EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS
4

EG2DF3D2

Data: 16/03/18

AMIDAMENTS

13

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport. Totalment instal.lada i provada.

m

Num. Text
1

Pàg.:

Tipus

quadre secundari

[C]

[D]

[E]

[F]

11,000

TOTAL

Fórmula

NUM. CODI
1

11,000 C#*D#*E#*F#

EEV3X010

5

EG2A1E12

DESCRIPCIÓ

u

Control remot cable senzill per hotel color blanc de LG, model PQRCHCA0QW o equivalent

EG22H711

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

EG22H811

KY030001

[D]

TOTAL

pa

EEDEX013

1

u

Tipus

UI1

0,000

EEV42001
Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

TOTAL

[D]

[E]

[F]

[C]

[D]

[E]

[F]

m

Num. Text

Fórmula

Tipus

[C]

T

L

factor corr,

3,730

1,200

2

5

EF5A52B1

m

Num. Text
1

AMIDAMENT DIRECTE
10

EG21271J

m

[D]

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

200,000

1

0,000

Tipus

[C]

T

L

factor corr,

3,730

1,200

2

[E]

[F]

TOTAL

6

Fórmula

EFQ3381L

Num. Text

200,000

1

01
06
01

1,000

TOTAL

Fórmula

4,476 C#*D#*E#*F#

[D]

2

PRESSUPOST BANC ALIMENTS
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

[E]

[F]

4,480

Canonades 1/4''

m

Fórmula

4,480

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 6 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
Tipus

[C]

T

L

factor corr,

[D]

3,730

1,200

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

4,476 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EUR

TOTAL

4,476 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Fórmula

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 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 superficialment

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

Num. Text

TOTAL

1,000

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix
laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb
perfileria d'acer galvanitzat

u

1,000

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

TOTAL AMIDAMENT

E84ZG1D0

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EF5B24B1

1,000

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

1,000

1

4

0,000

Fórmula

Instal·lació elèctrica de punt de control
Tipus

1
Tipus

[C]

1,000

u

TOTAL

Conjunt d'unitat interior i exterior LG Confort Connect, compatible amb unitats exteriors multi-inverter i 1x1, model interior
PM12SP.NSJ i model exterior PM12SP.UA3. Potencia de 3.5 KW en fred i 3.8 KW en calor o equivalent.

TOTAL AMIDAMENT

Partida alçada a justificar per ajudes de paleteria per l'execucció de forats en parament per tal d'encastar instal.lacions. De
diferents mides, quadrats, restangulars o circulars. Inclou marcatge, execució i polit del forat.

Num. Text

[F]

14

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

Fórmula

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

m

[E]

1,000

Num. Text

3

AMIDAMENT DIRECTE
8

2

0,000

muntants punts de treball finestres
TOTAL AMIDAMENT

7

Termostats

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m

Num. Text
1

1

Tipus

Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria , amb lateral llis, de 60x100 mm, muntada
superficialment

m

AMIDAMENT DIRECTE
6

11,000

Pàg.:

UA

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT

Data: 16/03/18

4,480

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS
7

EFQ3384L

Data: 16/03/18

Pàg.:

AMIDAMENTS

15

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 12 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

m

5

EMSBCDP2

u

Num. Text
Num. Text
1

Tipus

canonades 1/2''

T

2

[C]

[D]

L

factor corr,

3,730

1,200

[E]

[F]

EEKN1KG0

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

NUM. CODI
1

EM31261J

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
[C]

[D]

[E]

[F]

Num. Text
1

Tipus

quadre eléctric

EMSB31P2

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Num. Text
1

Sortida habitual

u

TOTAL

TOTAL

Fórmula

recorreguts

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

2

Sortida emergencia

1,000

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

3

Sense sortida

2,000

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

EM111120

u

6,000

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

magatzem

1,000

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

2

botiga

1,000

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

Fórmula

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000

Rètol senyalització isntal.lació de protecció contra incendis, quadrat 210x210 mm2 de panell de PVC de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col.locat fixat mecànicament sobre parament vertical.

extintors

EMSB54L2

[F]

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

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

[E]

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

TOTAL AMIDAMENT
3

6

16

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

u

[D]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

EM31351J

1,000

DESCRIPCIÓ

Tipus

[C]

1

Num. Text

PRESSUPOST BANC ALIMENTS
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1

2

Fórmula

UA

Num. Text

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
07

TOTAL

Pàg.:

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x126 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col.locat fixat emcanicament sobre parament vertical.

4,480

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en
Z i fixada al bastiment

u

OBRA
CAPÍTOL

Fórmula

4,476 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL

Data: 16/03/18

2,000

Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS
01
08
01

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI

Data: 16/03/18

Pàg.:

AMIDAMENTS

17

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES
OBRA
TANCAMENT I DIVISORIES

5

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48
mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca

E66E0328

Data: 16/03/18

m2

E83E136B

Num. Text

Tipus

Num. Text

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Tipus

T

L

h

2

27,850

2,700

75,195 C#*D#*E#*F#

3

8,800

2,700

23,760 C#*D#*E#*F#

4

17,830

2,700

48,141 C#*D#*E#*F#

5

2,400

2,700

6,480 C#*D#*E#*F#

1

2

[C]

[D]

L

h

5,360

2,500

[E]

[F]

EAM11AA5

m2

2

E83EX001

m2

Num. Text

Num. Text

T

[C]

[D]

[E]

[F]

[C]

T

L

[D]

h

[E]

[F]

2

6,310

2,500

15,775 C#*D#*E#*F#

3

3,200

2,500

8,000 C#*D#*E#*F#

3

TOTAL

L

h
2,700

21,141 C#*D#*E#*F#

3

7,080

2,700

19,116 C#*D#*E#*F#

4

4,050

2,700

10,935 C#*D#*E#*F#

E612BR1K

m2

7

E66E33M6

m2

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

TOTAL AMIDAMENT
8

E612B51K

1

Tipus

[C]

T

L

h

2

5,440

3,100

16,864 C#*D#*E#*F#

3

1,530

3,100

4,743 C#*D#*E#*F#

1

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
4

E652X001

Num. Text
1
2

m2

TOTAL

[D]

Tipus

T

L

h

3,420

3,100

[E]

[F]

Tipus

recrescut façana

2

NUM. CODI

Fórmula

10,602 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
08
02

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

21,607

TOTAL

Fórmula

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

0,300

3,100

0,930 C#*D#*E#*F#

0,300

3,100

0,930 C#*D#*E#*F#
1,860

Fórmula

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
[C]

TOTAL

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

m2

Num. Text

51,192

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

23,775

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

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

Fórmula

Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i 82,5x210 cm de llum de pas, inclosa
la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat

Num. Text

Fórmula

7,830

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

153,576

2

1

13,400

Tipus

1

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48
mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament
Tipus

Fórmula

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, col·locat amb fixacions mecàniques

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

13,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

Fórmula

18

Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de
suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels
taulers, col·locada. Hasta 1,20 m altura la mampara será opaca

1

1

Pàg.:

10,602
EUR

1

E898J2A0

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES
OBRA
REVESTIMENTS I SOSTRES

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis de color a definir per la DF, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Num. Text
1

sobre trasdosat de placa de cartró guix

2

trasdosat amb aillament

Tipus

[C]

T

L

[D]

h

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

69,625 C#*D#*E#*F#

27,850

2,500

3

8,800

2,500

22,000 C#*D#*E#*F#

4

17,830

2,500

44,575 C#*D#*E#*F#

5

2,400

2,500

6,000 C#*D#*E#*F#
EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS

Data: 16/03/18

Pàg.:

7,830

2,500

19,575 C#*D#*E#*F#

7

7,080

2,500

17,700 C#*D#*E#*F#

8

4,050

2,500

10,125 C#*D#*E#*F#

6

Trasdosat sense aillament

TOTAL AMIDAMENT
2

E8251235

m2

Num. Text

T

[C]

[D]

[E]

[F]

3

L

h

bany

5,040

3,000

15,120 C#*D#*E#*F#

3

Franja cuina

3,000

1,000

3,000 C#*D#*E#*F#

E8432154

m2

Num. Text

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Sup
10,330 C#*D#*E#*F#

3

Sala polivalent

61,330

61,330 C#*D#*E#*F#

4

Lavabo

5,060

5,060 C#*D#*E#*F#

5

Passadis

18,130

18,130 C#*D#*E#*F#

6

Sala formació

20,890

20,890 C#*D#*E#*F#

Sala informàtica
Despatx

E8449260

m2

Num. Text
1

accés

2

5

E831G200

Num. Text
1

franja entrada

m2

Fórmula

2,350 C#*D#*E#*F#

0,850

0,850 C#*D#*E#*F#

4

Magatzem

1,990

1,990 C#*D#*E#*F#

5

Lavabo

5,060

5,060 C#*D#*E#*F#

6

Passadis

18,130

18,130 C#*D#*E#*F#

7

Sala formació

20,890

20,890 C#*D#*E#*F#

8

Sala informàtica

21,100

21,100 C#*D#*E#*F#

9

Despatx

9,470

9,470 C#*D#*E#*F#

accés

2,350

2,350 C#*D#*E#*F#

E93AX001

NUM. CODI

[C]

0,600

[D]

3,100

[E]

[F]

EAF5X001

Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

01
08
04

48,210 C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES
OBRA
TANCAMENTS PRACTICABLES

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 270x270 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Fórmula

m2

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,860 C#*D#*E#*F#

EUR

48,210

DESCRIPCIÓ

1

EAM11AA5

Fórmula

UA

Num. Text

2

TOTAL

Sup
48,210

3,200

TOTAL

150,650

Formació de rampa <1% per cubrir desnivell de 5 cm amb recrescut del suport de paviments, amb morter de ciment 1:4

m2

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

1

Fórmula

10,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,350

TOTAL

Sup

146,310

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb acabat llis,
llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN
12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Tipus

[F]

61,330 C#*D#*E#*F#

2

TOTAL

[E]

61,330

9,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

[D]

Sala polivalent

21,100 C#*D#*E#*F#

[F]

T

[C]

3

9,470

[E]

Tipus

10,330

21,100

[D]

Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per
a ús interior normal

zona vending

1

[C]

m2

Num. Text

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Tipus

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES
OBRA
PAVIMENTS

TOTAL AMIDAMENT
2

1,860

2

10

10,330

8

E9C1141A

20

DESCRIPCIÓ

1

Fórmula

zona vending

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL

Pàg.:

UA

Num. Text

18,120

2

7

1

Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x60 cm i 35 mm de gruix, amb
cantell rebaixat/ranurat (D) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb
perfileria oculta d'acer galvanitzat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 35 mm de
base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos
col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Tipus

1

NUM. CODI

Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT

01
08
03

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

189,600

TOTAL

Data: 16/03/18
TOTAL AMIDAMENT

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup
BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
Tipus

1

AMIDAMENTS

19

1,000

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, col·locat amb fixacions mecàniques
EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS

Data: 16/03/18

Num. Text
1
2

Tipus

[C]

T

L

h

1,040

3,100

3,224 C#*D#*E#*F#

2,040

3,100

6,324 C#*D#*E#*F#

Acces al local

3

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

TOTAL AMIDAMENT
3

EAQD2275

u

Tipus

Porta magatzem

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Data: 16/03/18

Fórmula

2

ED111B11

m

AMIDAMENT DIRECTE
3

EY01132A

m

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,500

u

1

1,000

4

Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 100x 210 cm, de cares llises, acabat superficial ambfusta
de faig envernissat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la
caixa encastada

Num. Text

Tipus

Porta bany adaptat

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

FP000010

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

Fórmula

1,000

5

Fulla fixa desmuntable per a registre interior, de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 12 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons
UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, treballat al taller

m2

ED11X177

m

1
2

Tipus

[C]

T

L

h

1,000

2,500

Registre quarto elèctric

[D]

[E]

[F]

Num. Text

Tipus

TOTAL

u

[D]

[E]

[F]

3,000

2,500 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

6

TOTAL

EY03C000

u

01
09

NUM. CODI
1

ED111B21

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

7

EY03B000

u

Num. Text

2,000

8

DESCRIPCIÓ

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
40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, menor a 60 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

Fórmula

EJ33B16F

Num. Text
1

u

EUR

Fórmula

3,000

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de
petita evacuació
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

UA

12,700

TOTAL

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

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES
SANEJAMENT

Tipus

3,000

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 90 a 120 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

1

OBRA
CAPÍTOL

Fórmula

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
Tipus

1,000

2,500

Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de
50 cm d'amplària i 190 cm d'alçària

Num. Text

Fórmula

Fórmula

Num. Text

EAQQX001

[C]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL

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

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

1
Num. Text

5,500

Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim tram construït i la
col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte
funcionament.

TOTAL AMIDAMENT

EAQP1111

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL

5,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EAQFX001

0,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

12,700

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

1

Fórmula

22

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

9,548

TOTAL

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de roure , per a
envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

Num. Text
1

TOTAL

AMIDAMENTS

21

1,000

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS
9

EJ3847D7

Data: 16/03/18

Pàg.:

Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal o a un sifó de PVC

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

EJM15010

u

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

EFC15C25

TOTAL

EN111G67

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

3

12

ENE18304

u

EFC14B22

1,000

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

m

1

Fórmula

TOTAL

[E]

[F]

Tipus

[C]

T

L

[D]

[E]

[F]

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

1

2,500

2,500 C#*D#*E#*F#

4

conexio termo

1,000

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

5

aigua calenta

1,200

1,200 C#*D#*E#*F#

6

1,090

7

2,500

EJA2A350

0,800 C#*D#*E#*F#

1,090 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#

2,000

u

01
10
01

NUM. CODI
1

KY01131A
Num. Text
1

connexió

TOTAL

5

Escalfador acumulador elèctric de 30 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal, de
750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EFQ36E7L

Num. Text
1

5,000

DESCRIPCIÓ

m

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4
[D]

[E]

[F]

1,000

Fórmula

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

Tipus

[C]

T

L

pica

TOTAL

[D]

Fórmula

6

1,000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

ut

0,800

0,800 C#*D#*E#*F#

2,500

2,500 C#*D#*E#*F#

4

conexio termo

1,000

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

5

aigua calenta

1,200

1,200 C#*D#*E#*F#

6

1,090

7

2,500

1,090 C#*D#*E#*F#
2,000

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

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 22 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

3

UA

[C]

m

Fórmula

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES
AIGUA I APARELLS SANITARIS
AIGUA

Tipus

11,590

1,000

2

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Fórmula

0,800

Num. Text

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Fórmula

Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 115 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb
abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols

Num. Text

5,000

ut

TOTAL AMIDAMENT
E7DZX2C2

Fórmula

pica

1

13

TOTAL

5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[D]

2,000
4

24

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2.8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

3

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Num. Text

[C]

5,000

Num. Text

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

Num. Text

Pàg.:

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

1,000

2

11

Data: 16/03/18

1

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

m

Num. Text

Fórmula

Comptador d'aigua per velocitat de llautó, amb unions roscades de diàmtre nominal 1´´, per a connectar a la bateria o al
ramal.

Num. Text

2

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

AMIDAMENTS

23

EFQ36E9L

m

11,590

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 28 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

1,000
Num. Text
1

EUR

Tipus

[C]

5,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS

Data: 16/03/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
7

EFF16452

m

Num. Text
1

Tipus

[C]

T

L

2

3,120

3

2,500

[D]

[E]

[F]

EFQ36C6L

m

Num. Text
1

[C]

T

L

2

3,120

3

2,500

EJ23512G

u

Num. Text

Tipus

[C]

1

[D]

[E]

[F]

Num. Text

14

TOTAL

[C]

[D]

[E]

[F]

15

8,120

TOTAL

[E]

[F]

Fórmula

u

Tipus

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

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

aigua freda

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

2

aigua calenta

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

EJ28612A

Num. Text
1

u

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,000

2,000

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

1,000

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

3

font

1,000

EJ2ZN42K

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

u

7,000

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

piques

2,000

2,000

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

2

lavabos

2,000

1,000

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

3

font

1,000

EJ13B712

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

01
10
02

7,000

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES
AIGUA I APARELLS SANITARIS
APARELLS SANITARIS

UA

DESCRIPCIÓ

u

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports
murals
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

EJ14B11P

10,000

TOTAL

[F]

2,000

Num. Text

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de
tub, amb dues entrades de 1/2´´
Tipus

[E]

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
12

[D]

lavabos

2,000

TOTAL

1,000

piques

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´

Fórmula

2

NUM. CODI

Fórmula

TOTAL

1

1
Num. Text

[C]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

TOTAL

[F]

Vàlvula d'esfera manual de llautó recta , entrada per a roscar de diàmetre 3/4´´, sortida roscada de diàmetre 15mm, per a
bateries, muntada

Num. Text

1

EJ2Z4127

u

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

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
11

EJ5Z1RG5

1,000

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

3,120 C#*D#*E#*F#
2,000

2,000

1

[D]

1,000

Num. Text

Fórmula

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´
Tipus

aixeta sota pica fregona

[C]

TOTAL AMIDAMENT

ut

TOTAL AMIDAMENT
u

Tipus

5,000 C#*D#*E#*F#
8,120

26

Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior
roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´

u

3,120 C#*D#*E#*F#
2,000

1,000

EJ24A121

EJ2981B1

Num. Text

Fórmula

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt,
amb dues entrades de maniguets

1

10

13

ut

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

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 18 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
Tipus

Data: 16/03/18

5,000

Tub de polibutilè a pressió de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

TOTAL AMIDAMENT
8

AMIDAMENTS

25

Num. Text
1

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

1,000

2,000

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

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS
3

EJ18LAAL

u

Num. Text

Data: 16/03/18

Pàg.:

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm
d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

EJ2BD021

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EJ46U010

u

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

EJ46U020

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

u

Num. Text

11

EQ71AJ01

u

2,000

TOTAL

Tipus

2,000

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

1

01
11
01

EH619S8B

EJ4ZX001

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Tipus

EQ8AX001

Num. Text
1

u

[C]

[D]

u

[C]

[D]

[E]

[F]

3

1,000

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EH22CA61

1

Sala polivament

2

Fórmula

1,000

Tipus

u

TOTAL

Fórmula

7,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Num. Text

2,000

TOTAL

[F]

7,000

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

TOTAL

Llum d'emergència rotulada no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma circular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 16 W, flux aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada
superficial

1

Assecador de mans SIMEX MXNS DM548-973 o similar. Carcassa d'acer inoxidable AISI 304 acabat setinat. Totalment
instal·lat.
Tipus

[E]

7,000

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL AMIDAMENT

2,000

TOTAL

[E]

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

Porta-rotlles industrial per wc model HIGS de SIMEX. Cos d'acer inoxidable satinat AISI 304

1

9

[D]

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma circular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 16 W, flux aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada
superficial

Num. Text

8

[C]

u

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4,000

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES
ENLLUMENAT, ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
ENLLUMENAT

1

EH61X001

Fórmula

DESCRIPCIÓ

Num. Text

2

TOTAL

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

UA

Fórmula

2,000

TOTAL

[F]

TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

Dosificador de sabó vertical, model JEV de SIMEX, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

[E]

1,000

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Fórmula

28

Ajudes per adaptar taulell existent de material petri a la nova ubicació. Inclós desmuntatge, transport, formació de cantells i
unions.

1

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EJ42X001

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

1

7

[C]

4,000

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

Tipus

Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques
Tipus

Pàg.:

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler d'aglomerat
amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i
fixat a la paret

1

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

u

Num. Text

1,000

TOTAL

EQ7116CF

Data: 16/03/18

Fórmula

Mecanisme silenciós d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de regulació, tub d'enllaç i flotador d'obertura i tanca
incorporats, preu alt, fixat i connectat amb entrada de 1/2´´

1

5

TOTAL

10

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

AMIDAMENTS

27

2,000

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, Led
temperatura de color 3000K protecció IP44, no regulable, encastada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

Sala formació

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

3

Sala informàtica

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

4

Despatx

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

25,000

1,000
EUR

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS
4

EH2LX001

Data: 16/03/18

Pàg.:

AMIDAMENTS

29

Llum decoratiu encastable tipus downlight, 735.20WW extensive 1-10V-BL de Simon o similar, amb leds amb una vida útil
de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, muntat
superficialment

u

5

EG42G29H

u

Num. Text
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

1

lavabo

2

magatzem

1,000

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

3

vestibul

1,000

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

4

vending

4,000

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

5

passadís

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

01
11
02

NUM. CODI
1

EG480001

1

6

EG415A99

EG41X50D

7

u

Protecció combinada contra sobretensiones combinades (P+T) del tipus 2, model Quick PRD40r 3P+N de '' schneider '' o
similar, per xarxes trifásiques, incluida bobina d'emisió i PIA de 2x10, muntat en carril DIN.

u

Num. Text

u

[C]

[D]

[E]

[F]

[C]

[D]

[E]

[F]

Num. Text
1

8

1,000

Quadre general

Tipus

u

TOTAL

[C]

[D]

[E]

[F]

1

[C]

[D]

[E]

[F]

9

Fórmula

2,000

[D]

[E]

[F]

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

m

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Text
1

u

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

TOTAL

11
Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Fórmula

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Tipus

connexió terres

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

TOTAL

Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#

2,000

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada
Tipus

14,000

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

TOTAL AMIDAMENT
EG151421

Fórmula

Fórmula

1

4

TOTAL

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

seccionador terra

EG380907

8,000

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

TOTAL AMIDAMENT
10

Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#

1,000

u

TOTAL

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
Tipus

Num. Text

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[C]

14,000

Lums exteriors

EGDZ1102

12,000

8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

TOTAL

Tipus

u

Fórmula

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

PIA 16A

EG49H005

TOTAL

12,000 C#*D#*E#*F#

8,000

Num. Text

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment. Amp portella transparent i clau. Totalment instal.lat i provat.
Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

u

Fórmula

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

1,000

EG146B02

TOTAL

1

Interruptor automàtico magnetotèrmic tipus IGA de 63 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, 3P+N amb bobina d'emisió,
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ample, muntat amb perfil DIN. Totalment
instal.lat i provat.
Tipus

EG415A9B

30

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

PIA 10A

Num. Text

1,000

1

3

1

DESCRIPCIÓ

Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
2

15,000

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES
ENLLUMENAT, ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
QUADRES

Protecció sobretencions

[D]

TOTAL AMIDAMENT

UA

Num. Text

[C]

12,000

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Pàg.:

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1

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

TOTAL AMIDAMENT

Data: 16/03/18

12,000

EUR

EGC64890

u

12,000

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 4 kVA de potència, temps d'autonomia de 15
minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3,
tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència
d'entrada >0,99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2
minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 2 equips en
paral·lel, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display
LCD, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic, format torre o rack 19´´, col·locat

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS

Data: 16/03/18

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

1,000

1

TOTAL

FG000001

Num. Text

Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
12

AMIDAMENTS

31

Tipus

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

[D]

TOTAL

[F]

Fórmula

4

1,000

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

força + dades

5,000

llum

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

3

Termo elèctric

1,000

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

EG612021

u

Tipus

1
2

termo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

5,000 C#*D#*E#*F#

14

EG415A9D

u

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

1,000

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

Tipus

Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

[C]

[D]

[E]

[F]

Força

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

llum

1,000

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

1,000

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

2

SAI

25,000

25,000 C#*D#*E#*F#

01
11
03

NUM. CODI

UA

EG613021

u

EG621193

u

Num. Text

6

EG61X001

u

Num. Text

26,000

7

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
[D]

[E]

[F]

8,000

1

EG621G93

u

Num. Text

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

[C]

[D]

[E]

[F]

8

encastats

4,000

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

3

de superficie

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

EG61X002

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EG63X001

u

Preses normals

2

Pera per el termo elèctric

Fórmula

2,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
16,000

2,000
9

u

TOTAL

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

Presa de corrent de la sèrie LS 990 de JUNG o similar, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
encastada
Tipus

1

10,000

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, de superficie

TOTAL AMIDAMENT

EG611021

Fórmula

T

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

2

Num. Text

Fórmula

2,000

PUNTS DE TREBALL

8,000

TOTAL

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

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

Fórmula

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
Tipus

[F]

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat
per a 6 mecanismes modulars de la sèrie Caixes per encastar Simon 500 CIMA de SIMON referència 51000307-030 o
similar, muntat superficial o encastat.

1

TOTAL AMIDAMENT
2

[E]

TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES
ENLLUMENAT, ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
MECANISMES

Tipus

[C]

2,000

Num. Text

1

6,000

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada
Tipus

Fórmula

forn

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

2

Num. Text

2,000

TOTAL

TOTAL

1

1

1

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

5

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

Num. Text

12,000

Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT

32

Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

TOTAL

1

Num. Text

u

[E]

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EG415A9C

[C]

Projecte de legalització de l'instal.lació elèctrica i inspecció de l'organisme competent, inclos taxes .

u

Num. Text

13

Data: 16/03/18

EP73A114

u

Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI. Preu alt. Totalment instal.lada i provada.

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada
Num. Text

EUR

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS

Data: 16/03/18

Pàg.:
3,000 C#*D#*E#*F#

3,000

1

AMIDAMENTS

33

TOTAL AMIDAMENT

3

EG312346

Data: 16/03/18

EP731J82

3,000

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample

u

1

Tipus

termo

[C]

[D]

[E]

[F]

25,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000

1

TOTAL

4

EG312354

m

EP7Z0007

20,000

Certificació per una empresa independent, de tos els punts de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC
11801:2002, Classe E. Inclòs redacció d'informe de resultats d'homologació i calibrat de l'equipament i les certificacions.

u

1

Tipus

forn

[C]

[D]

[E]

[F]

28,000

Tipus

[C]

2,000

1

[D]

[E]

[F]

20,000

TOTAL

5

EG312134

m

01
11
04

NUM. CODI
1

EG315184

40,000

1

1

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES
ENLLUMENAT, ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
CABLEJAT
6

DESCRIPCIÓ

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 25
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tipus

derivació individual

[C]

[D]

[E]

[F]

35,000

EG312336

m

Num. Text

TOTAL

Fórmula

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

575,000 C#*D#*E#*F#

2

enllumenat

150,000

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

3

clima
10,500

10,500 C#*D#*E#*F#

5

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

6

19,500

19,500 C#*D#*E#*F#

7

36,000

36,000 C#*D#*E#*F#

10

40,000

40,000 C#*D#*E#*F#

ventilació

25,000

25,000 C#*D#*E#*F#

campana extrac

22,000

22,000 C#*D#*E#*F#

7

m

[F]

375,000

1

Tipus

m

veu i dades

[C]

[D]

[E]

[F]

886,000

EUR

EG22H711

TOTAL

Fórmula

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

[C]

[D]

[E]

[F]

554,000

2,000

01
11
05

TOTAL

Fórmula

554,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

750,000

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col·locat sota tub o canal
Tipus

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Fórmula

750,000 C#*D#*E#*F#

2,000

EP434650

TOTAL

10 m de cable d'alta velocitat HDMI, 1080p (Full HD) - Canal de retorn d'àudio - 4Kx2K - 1440p - 1080p - Blu-Ray -Suporta
visualització completa de 1080p en alta definició amb transferència digital a velocitats de fins a 10,2 Gbps per a una
qualitat d'imatge excel lent.
Connectors xapats en or de 24k amb cable trenat gruix amb nucli de 24 AWG per millorar encara més la qualitat de la
imatge. Cable lliure d'oxigen al 99,9% perquè la degradació del senyal sigui mínima, compatible amb RoHS.
, col·locat sota tub o canal

Num. Text

1
TOTAL AMIDAMENT

EP4HDMI2

Fórmula

575,000

9

[E]

TOTAL AMIDAMENT

preses blanques + vermelles

8

[D]

35,000

1

4

[C]

2,000

1

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 canal o safata
Tipus

enllumenat

Num. Text

35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

UA

Num. Text

28,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Fórmula

Fórmula

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

25,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text

11

Fórmula

Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

34

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 canal o safata

m

Num. Text

10

Pàg.:

554,000

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES
ENLLUMENAT, ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
CANALITZACIONS

UA

DESCRIPCIÓ

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS
Num. Text

Data: 16/03/18
Tipus

1
2

muntants

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

TOTAL

AMIDAMENTS

35

Data: 16/03/18
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

630,000

630,000 C#*D#*E#*F#

125,000

125,000 C#*D#*E#*F#

8

KY01131A

m

2

EG22H911

m

Num. Text

nova derivació individual

2

punts de treball sala informatica

[C]

[D]

[E]

[F]

25,000
2,000

EG2DF6HB

m

TOTAL

Fórmula

25,000 C#*D#*E#*F#
7,000

14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

1

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
keyboard_arrow_down JUSTIFICAC
Tipus

1

755,000

punts de treball sala informatica

01
11
06

1

EP35X001

1

muntant quadre electric

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

2,300

EG2DF6H2

m

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

22,000

2

EP31U925

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

m

u

6

EG2A1E12

m

Num. Text

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

3

0,000

[C]

[D]

[E]

[F]

0,000

TOTAL

EP49U010

m

2,000

3,000

6,000 C#*D#*E#*F#

2

oficina

1,000

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

pa

[C]

[D]

[E]

[F]

1

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

EG22H711

m

26,000

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

9,000

Partida alçada a justificar per ajudes de paleteria per l'execucció de forats en parament per tal d'encastar instal.lacions. De
diferents mides, quadrats, restangulars o circulars. Inclou marcatge, execució i polit del forat.
Tipus

TOTAL

18,000

TOTAL AMIDAMENT
4

0,000

2

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

26,000

1

TOTAL

TOTAL

Fórmula

26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

Fórmula

1

Fórmula

canal mobles informatica

KY030001

TOTAL

0,000 C#*D#*E#*F#

Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub
Tipus

Num. Text

7

2,000

Amplificador mesclador per a sobretaula de 30 W de potència RMS, amb sortida per a altaveus per a línia de 100 V, amb
dues entrades de micròfon (una amb prioritat), i entrada AUX/CD, amb sintonitzador de ràdio AM/FM i entrada USB per
reproduir arxius MP3, panell frontal amb controls de volum individuals per a cada entrada i volum general i eqüalització i
pantalla i teclat per a control del sintonitzador de ràdio i el reproductor MP3, col·locat
Tipus

Num. Text

1

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

22,000

Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria , amb lateral llis, de 60x100 mm, muntada
superficialment
Tipus

TOTAL

Fórmula

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport. Totalment instal.lada i provada.
AMIDAMENT DIRECTE

6,400

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

TOTAL AMIDAMENT
EG2DF3D2

Fórmula

Altaveu de sostre per a encastar, coaxial de dues vies, de forma circular, de 6,5´´ de diàmetre de l'altaveu de greus i 1,2´´
de diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 15 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 102 dB, encastat.
Totalment instal.lat i provat.

1

5

TOTAL

6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

22,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3,200

2,300

TOTAL

[F]

u

1

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport

xarxa principal BT

[E]

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES
ENLLUMENAT, ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
EQUIPS DE TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS

Fórmula

2,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

2,000

[D]

DESCRIPCIÓ

Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
Tipus

1,000

UA

Num. Text
Num. Text

[C]

TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

39,000

Tipus

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

36

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

26,000

Fórmula

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

5

EUR

EP74C311

u

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats
d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament
EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS

Data: 16/03/18

Num. Text
1

Tipus

Rack

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

1,000

EP7Z1D58

Num. Text

Fórmula

1

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL

AMIDAMENTS

37

Tipus

UI1

1

Tipus

Rack

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

[D]

TOTAL

[E]

Pàg.:
[F]

3,000

2

EEDEX010

u

1

Fórmula

Tipus

UI1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

3

EEDEX011

1

Tipus

Rack

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EP7ZE091

Num. Text
1

Tipus

Rack

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Tipus

UI1

EP7Z6414

4

1,000

TOTAL

Num. Text
1

Tipus

Rack

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EED5X010

u

10

EP7ZA131

u

Num. Text
1

5

Tipus

UE1

EEV3X011

1

1

Tipus

Rack

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

6

2,000

TOTAL

NUM. CODI

UA

u

EEDEX012

u

Fórmula

EEV3X012

Tipus

[F]

Num. Text
1

TOTAL

Fórmula

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

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

2,000

2,000

Control remot cable senzill color negre de LG, model PQRCVCL0Q o equivalent

Termostats

TOTAL

Fórmula

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

Control remot cable senzill color blanc de LG, model PQRCVCL0QW o equivalent
Tipus

Termostats

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

TOTAL

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3,000

Fórmula

7

EEV42001

u

Num. Text

1,000

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Instal·lació elèctrica de punt de control
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

8

EF5B24B1

m

TOTAL

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4,000

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

DESCRIPCIÓ
Num. Text

1

[E]

2,000

1

01
12
01

[D]

TOTAL AMIDAMENT

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

[C]

Fórmula

Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230
V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat

Num. Text

TOTAL

Unitat exterior LG Multi V S monofàsic, model ARUN040GSSO, de 12.1 KW en fred i 12.5 KW en calor o equivalent

TOTAL AMIDAMENT

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[F]

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

Fórmula

1,000

TOTAL

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats
d'alçària, per a una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de 400 mm, fixada mecànicament

u

[D]

2,000

Num. Text

9

[C]

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

Fórmula

Regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
muntatge horitzontal, fixada mecànicament

u

Fórmula

Unitat interior MultiV de LG Cassette 4 vies 60x60,model ARNU15GTQC4, de 4.5 KW en fred i 5KW en calor o equivalent.

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL

u

Num. Text
1

Num. Text

TOTAL

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

1,000

Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb
alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

u

3,000

Unitat interior MultiV de LG Cassette 4 vies 60x60,model ARNU12GTRC4, de 3.6 KW en fred i 4KW en calor o equivalent.

TOTAL AMIDAMENT

EP7E1E10

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL

38

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text
Num. Text

[C]

1,000

Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

u

Data: 16/03/18

Unitat interior MultiV de LG Cassette 4 vies 90x90,model ARNU24GTPC4, de 7.1 KW en fred i 8 KW en calor o equivalent.

EUR

1

Tipus

[C]

T

L

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

factor corr,

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS

Data: 16/03/18

Pàg.:

2,290

1,200

2,748 C#*D#*E#*F#

3

3

2,340

1,200

2,808 C#*D#*E#*F#

4

4

6,460

1,200

7,752 C#*D#*E#*F#

5

3,620

1,200

4,344 C#*D#*E#*F#

6

4,470

1,200

5,364 C#*D#*E#*F#

7

2,400

1,200

2,880 C#*D#*E#*F#

2

5

Circuit 2

Circuit 1

TOTAL AMIDAMENT
9

EF5A52B1

m

Num. Text

2

T
Circuit 2

[C]

L

factor corr,

2,290

1,200

2,340

3

[D]

[E]

[F]

1,200

1,200

2,880 C#*D#*E#*F#

m

T

L

[F]

14

TOTAL

Fórmula

Circuit 2

5,220

1,200

6,264 C#*D#*E#*F#

Circuit 1

13,550

1,200

16,260 C#*D#*E#*F#

L

[D]

[E]

[F]

[F]

TOTAL

Fórmula

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 12 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
[C]

T

L

factor corr,

2,290

1,200

2,748 C#*D#*E#*F#

3

2,340

1,200

2,808 C#*D#*E#*F#

4

6,460

1,200

7,752 C#*D#*E#*F#

3,620

1,200

4,344 C#*D#*E#*F#

6

4,470

1,200

5,364 C#*D#*E#*F#

7

2,400

1,200

2,880 C#*D#*E#*F#

1

canonades 1/2''

2

Circuit 2

Circuit 1

[D]

22,524

TOTAL

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
15

22,524

Tipus

5

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 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 superficialment
[C]

EFQ3384L

Num. Text

3

T

[E]

factor corr,

TOTAL AMIDAMENT

25,896

2

Tipus

[D]

2,808 C#*D#*E#*F#

factor corr,

TOTAL AMIDAMENT

L

6,264 C#*D#*E#*F#

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 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 superficialment
[E]

[C]

T

16,260 C#*D#*E#*F#

2,880 C#*D#*E#*F#

[D]

Tipus

1,200

1,200

[C]

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 10 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

1,200

2,400

Tipus

25,896

5,220

7

TOTAL AMIDAMENT

EFQ3385L

m

TOTAL

Fórmula

25,896

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 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

Fórmula

factor corr,

Num. Text

Tipus

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Circuit 2

5,220

1,200

6,264 C#*D#*E#*F#

1

canonades 5/8''

Circuit 1

13,550

1,200

16,260 C#*D#*E#*F#

2

Circuit 2

5,220

1,200

6,264 C#*D#*E#*F#

3

Circuit 1

13,550

1,200

16,260 C#*D#*E#*F#

Num. Text
1

Canonades 1/4''

2

Circuit 2

m

[C]

[D]

T

L

factor corr,

2,290

1,200

[E]

[F]

factor corr,

22,524

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 6 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
Tipus

L

[D]

3

EFQ3381L

T

[C]

2

TOTAL AMIDAMENT
12

2,400

13,550

5,364 C#*D#*E#*F#

1

7

Circuit 1

1,200

Num. Text

5,364 C#*D#*E#*F#

Circuit 2

4,470

m

1,200

3

6

EF5A62B1

4,470

2

7,752 C#*D#*E#*F#

1

6

2,748 C#*D#*E#*F#

4,344 C#*D#*E#*F#

Num. Text

7,752 C#*D#*E#*F#
4,344 C#*D#*E#*F#

canonades 3/8''

1,200

m

1,200
1,200

1

1,200

Circuit 1

EF5A42B1

6,460

EFQ3383L

40

2,808 C#*D#*E#*F#

1,200

3,620

Circuit 1

Num. Text

Fórmula

6,460

5

11

13

3,620

4

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

25,896

TOTAL

Data: 16/03/18
2,340

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 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 superficialment
Tipus

1

10

AMIDAMENTS

39

TOTAL

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
16

EFA25745

Num. Text
1

2,748 C#*D#*E#*F#
EUR

Desguassos

m

22,524

Tub de PVC de 25 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Tipus

[C]

20,500

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

20,500 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS

Data: 16/03/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
17

EFA26745

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

17,000

1

01
12
02

1

EEM3X001

EQ880002

6

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, model SILENT
100 de S&P o similar, encastat. Conectat al circuit d'alimentació del bany. Totalment insta.lat i provat.
[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

[C]

[E]

[F]

1,000

1

1

Tipus

01
13

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

EM31261J

2

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

1

[C]

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EM31351J

1

3,000

TOTAL

Fórmula

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

u

2,000

[D]

[E]

[F]

1,000

23,000

Tipus

quadre eléctric

EMSB31P2

1

TOTAL

Fórmula

[D]

[E]

[F]

u

4

EMSB54L2

Sortida habitual

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

1,000

TOTAL

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
3,000

Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EUR

Fórmula

Rètol senyalització isntal.lació de protecció contra incendis, quadrat 210x210 mm2 de panell de PVC de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col.locat fixat mecànicament sobre parament vertical.
Tipus

u

TOTAL

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

TOTAL AMIDAMENT

1

1,000

[C]

1,000

extintors

Num. Text

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

TOTAL AMIDAMENT
3

Barret de xemeneia amb entrada d'aire per a la formació de xemeneia col·lectiva, de 125 mm de diàmetre nominal i 185
mm de diàmetre exterior, estructura interior de triple paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1,
col·locat
Tipus

Fórmula

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text

Num. Text

TOTAL

u

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

11,000 C#*D#*E#*F#

u

[F]

1,000

11,000

EE41XQ52

[E]

3,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
4

[D]

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1

Mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia individual, de 125 mm de diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre
exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat
Tipus

[C]

DESCRIPCIÓ

Num. Text

u

4,000

UA

Num. Text

2

EE41B542

Fórmula

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

3,000

NUM. CODI

2,000

TOTAL

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

[F]

Fórmula

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

[D]

42

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 700x600 mm, aletes en
Z i fixada al bastiment

u

OBRA
CAPÍTOL

Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador
de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT

2,000

Num. Text

EEKNX001

1

u

u

[D]

4,000

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
2

[C]

TOTAL AMIDAMENT

17,000

DESCRIPCIÓ

Tipus

Tipus

1

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
VENTILACIÓ

Banys

Pàg.:

Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 125 mm de diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre
exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

u

Num. Text

Fórmula

UA

Num. Text
1

TOTAL

EE41X772

Data: 16/03/18

17,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

5

20,500

Tub de PVC de 32 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

AMIDAMENTS

41

1,000

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

AMIDAMENTS
5

EMSBCDP2

u

Num. Text

Data: 16/03/18

Pàg.:

AMIDAMENTS

43

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x126 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col.locat fixat emcanicament sobre parament vertical.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

recorreguts

4,000

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

2

Sortida emergencia

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

3

Sense sortida

1,000

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

01
14

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

PA000002

5,000

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

PA000003
Num. Text
1

pa

Fórmula

1,000

Partida alçada Seguretat i Salut
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EUR

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2



PRESSUPOST
ALTRES

UA

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT

Data: 16/03/18

1,000

EUR

2.
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Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Data: 16/03/18

Pàg.:

1

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

E612853K

m2

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM
II
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

53,61 €

P- 2

E618562K

m2

Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

30,24 €

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

30,83 €

Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 3+3 mm
de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics
per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada. Hasta 1,20 m altura la mampara
será opaca
(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

136,13 €

P- 3

P- 4

E618566K

E66E0328

m2

m2

PREU

P- 5

E7DZX2C2

u

Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 115 mm de diàmetre a través de parets i
sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

63,20 €

P- 6

E8251235

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat,
rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
(VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

21,11 €

P- 7

E831G200

m2

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat amb acabat llis, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable,
rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

62,48 €

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A)
de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

27,69 €

P- 8

E83E136B

m2

P- 9

E83F5H03

m2

Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria
d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

15,86 €

P- 10

E8449260

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i
vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm
i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2
m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

33,71 €

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat
(NORANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

90,06 €

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat
(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

3,92 €

Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.
(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

5,24 €

P- 11

P- 12

P- 13

E84ZG1D0

E8989240

E898K2A0

u

m2

m2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/03/18

Pàg.:

2

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 14

E93AX002

m2

Capa de 3 cm morter autonivellant cementós per paviments industrials en interior i exterior tipus
Sikafloor mLevel-50 de SIKA o similar. Resistència a comjpresió >15 N/mm2 (a 24 hores/+20ºC) i
>30 N/mm2 (a 28 dies/+20ºC), resistècia a flexió > 7 N/mm2 (a 28 dies/+20ºC), retracció <-0,6
mm/m, reacció al foc A1 i resistència a l'abració 12 cm3/50 cm2 (a 28 dies/+20ºC).
(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

71,38 €

P- 15

E93AX003

m2

Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa,
color rojo RAL 3016, acabado satinado, aplicada en dos manos (rendimiento: 0,225 kg/m² cada
mano), sobre superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelante, en suelos de garajes
(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

78,04 €

P- 16

EAF14574

u

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb caixa de persiana i guies
(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

211,24 €

P- 17

EAF1J734

u

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i
una fulla fixa lateral o central, per a un buit d'obra aproximat de 315x120 cm, elaborada amb perfils
de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

330,02 €

P- 18

EAM11AA5

m2

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, col·locat amb
fixacions mecàniques
(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

278,46 €

P- 19

EAQD2275

u

Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de
roure , per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada
(CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

119,58 €

P- 20

EAQQX001

u

Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 cm d'alçària
(CENT NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

109,28 €

P- 21

EASA71N2

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt,
col·locada
(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

238,83 €

P- 22

ED111B21

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 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

12,69 €

P- 23

ED11X177

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 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

19,73 €

P- 24

EEDEX013

u

Conjunt d'unitat interior i exterior LG Confort Connect, compatible amb unitats exteriors
multi-inverter i 1x1, model interior PM12SP.NSJ i model exterior PM12SP.UA3. Potencia de 3.5 KW
en fred i 3.8 KW en calor o equivalent.
(SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

758,72 €

P- 25

EEKN1KG0

u

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
600x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

233,55 €

P- 26

EEV3X010

u

Control remot cable senzill per hotel color blanc de LG, model PQRCHCA0QW o equivalent
(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

166,31 €

P- 27

EEV42001

u

Instal·lació elèctrica de punt de control
(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

PREU
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P- 28

EF5A52B1

m

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 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 superficialment
(SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

7,51 €

P- 29

EF5B24B1

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
(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

6,25 €

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

4,86 €

Tub de polibutilè a pressió de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

5,84 €

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 6 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
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

4,55 €

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 12 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
(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

5,27 €

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 18 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
(VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

8,74 €

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos
mòduls i muntada superficialment. Amp portella transparent i clau. Totalment instal.lat i provat.
(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

368,38 €

P- 30

P- 31

P- 32

P- 33

P- 34

P- 35

EFC15C25

EFF16452

EFQ3381L

EFQ3384L

EFQ36C6L

EG146B02

UA

m

m

m

m

m

u
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P- 40

EG22H911

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat
keyboard_arrow_down JUSTIFICAC
(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

2,08 €

P- 41

EG2A1E12

m

Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria , amb lateral llis, de
60x100 mm, muntada superficialment
(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

9,38 €

P- 42

EG2DF3D2

m

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Totalment instal.lada i provada.
(SETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

16,01 €

P- 43

EG2DF6H2

m

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

28,31 €

P- 44

EG2DF6HB

m

Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

43,35 €

P- 45

EG312134

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

1,18 €

P- 46

EG312336

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 canal o safata
(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

1,81 €

P- 47

EG312346

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 canal o safata
(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

2,28 €

P- 48

EG312354

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

3,98 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 36

EG151421

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada
(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

6,09 €

P- 37

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
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

2,58 €

P- 49

EG312536

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub.
(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

2,03 €

P- 38

EG22H711

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat
(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

1,40 €

P- 50

EG312664

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 tub
(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

7,15 €

EG22H811

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P- 51

EG415A99

u

1,63 €

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
(VINT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

20,20 €

P- 39

P- 52

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
(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

20,39 €
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P- 53

EG415A9C

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
(VINT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

20,72 €

P- 54

EG42G29H

u

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0.03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(CENT QUARANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

140,23 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

EG611021

u

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada
(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

1,49 €

P- 56

EG612021

u

Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

2,61 €

P- 57

EG61X001

u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3
columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de la sèrie Caixes per encastar Simon 500
CIMA de SIMON referència 51000307-030 o similar, muntat superficial o encastat.
(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P- 58

EG621193

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P- 59

EH13X001

u

Llumenera decorativa per a línia continua, CoreLine LED Carril LL121X de 1,7 m de PHILIPS o
similar, con lampara Philips Fortimo LED Line 1R o similar, muntada superficialment al sostre
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

124,87 €

P- 60

EH2LX001

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight, 735.20WW extensive 1-10V-BL de Simon o similar, amb
leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular
amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II,
cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, muntat superficialment
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

126,84 €

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma circular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 16 W, flux aproximat de 200 a 240
lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial
(VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

81,99 €

EH619S8B

u

Data: 16/03/18
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P- 68

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
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

31,56 €

P- 69

EM15X001

u

Electroimant per retenció de porta tallafocs, de 24 Vcc i 590 N de força màxima de retenció, amb
caixa de bornes de ABS, polsador de desbloqueig i placa d'ancoratge articulada. Inclús elements
de fixació. Inclou font d'alimentació.

72,26 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P- 55

P- 61

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

49,33 €

9,45 €

P- 70

EM31261J

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret
(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

47,23 €

P- 71

EM31351J

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport
a paret
(VUITANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

81,03 €

P- 72

EMSB31P2

u

Rètol senyalització isntal.lació de protecció contra incendis, quadrat 210x210 mm2 de panell de
PVC de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col.locat fixat mecànicament sobre
parament vertical.
(NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

9,26 €

P- 73

EMSB54L2

u

Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

8,69 €

P- 74

EMSBCDP2

u

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x126 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col.locat fixat
emcanicament sobre parament vertical.
(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

7,88 €

P- 75

EY01132A

m

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment
1:4
(TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

3,07 €

P- 76

EY03B000

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, menor a 60 cm de diàmetre i fins
a 350 mm de fondària
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

4,38 €

P- 62

EJ13B712

u

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals
(CENT VINT-I-CINC EUROS)

125,00 €

P- 77

EY03C000

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 90 a 120 cm de diàmetre i fins
a 350 mm de fondària
(DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

10,36 €

P- 63

EJ14B11P

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

144,18 €

P- 78

FP000010

u

126,40 €

P- 64

EJ23512G

u

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets
(NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

95,99 €

Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat del
ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la
connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P- 79

K2164671

m2

9,79 €

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´
(DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

17,92 €

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P- 80

K2194421

m2

5,33 €

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de
1/2´´
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

42,77 €

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P- 81

K21A3011

u

8,76 €

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

22,85 €

E04-Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
(VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P- 82

KY01131A

m

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment
1:4
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

4,89 €

P- 65

P- 66

P- 67

EJ24A121

EJ2Z4127

EJ33B16F

u

u

u
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P- 83

KY030001

pa

Partida alçada a justificar per ajudes de paleteria per l'execucció de forats en parament per tal
d'encastar instal.lacions. De diferents mides, quadrats, restangulars o circulars. Inclou marcatge,
execució i polit del forat.
(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P- 84

PA000002

pa

P- 85

PA000003

pa
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385,44 €

P- 1

E612B51K

m2

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM
II
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

30,64 €

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra
(CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

5.291,65 €

P- 2

E612BR1K

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

29,88 €

Partida alçada Seguretat i Salut
(DOS MIL CENT SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

2.116,66 €

P- 3

E652X001

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

44,45 €

P- 4

E66E0328

m2

Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 3+3 mm
de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics
per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada. Hasta 1,20 m altura la mampara
será opaca
(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

136,13 €

P- 5

E66E33M6

m2

Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i 82,5x210 cm
de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat
(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

221,84 €

P- 6

E7DZX2C2

u

Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 115 mm de diàmetre a través de parets i
sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

63,20 €

P- 7

E8251235

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat,
rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
(VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

21,11 €

P- 8

E831G200

m2

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat amb acabat llis, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable,
rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

62,48 €

P- 9

E83E136B

m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A)
de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

27,69 €

P- 10

E83EX001

m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A)
de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

22,90 €

P- 11

E8432154

m2

Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x60
cm i 35 mm de gruix, amb cantell rebaixat/ranurat (D) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció
acústica C segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria oculta d'acer galvanitzat, sistema
desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 35 mm de base, col·locat cada
0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos
col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

39,96 €

PREU
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P- 12

E8449260

m2

P- 13

E898J2A0

P- 14

E93AX001

P- 15

P- 16

E9C1141A

EAF5X001
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Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i
vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm
i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2
m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

33,71 €

P- 26

EE41X772

u

Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 125 mm de diàmetre nominal i
185 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de
llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat
(NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

97,81 €

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis de color a definir per la DF,
amb una capa segelladora i dues d'acabat
(QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

4,04 €

P- 27

EE41XQ52

u

219,69 €

m2

Formació de rampa <1% per cubrir desnivell de 5 cm amb recrescut del suport de paviments, amb
morter de ciment 1:4
(SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

7,78 €

Barret de xemeneia amb entrada d'aire per a la formació de xemeneia col·lectiva, de 125 mm de
diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre exterior, estructura interior de triple paret amb aïllament,
l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat
(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P- 28

EED5X010

u

4.119,31 €

Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, per a ús interior normal
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

25,33 €

Unitat exterior LG Multi V S monofàsic, model ARUN040GSSO, de 12.1 KW en fred i 12.5 KW en
calor o equivalent
(QUATRE MIL CENT DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P- 29

EEDEX010

u

1.184,66 €

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat
de 270x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
(SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

747,66 €

Unitat interior MultiV de LG Cassette 4 vies 60x60,model ARNU12GTRC4, de 3.6 KW en fred i
4KW en calor o equivalent.
(MIL CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P- 30

EEDEX011

u

Unitat interior MultiV de LG Cassette 4 vies 60x60,model ARNU15GTQC4, de 4.5 KW en fred i
5KW en calor o equivalent.
(MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

1.289,66 €

m2

u

PREU

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 17

EAM11AA5

m2

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, col·locat amb
fixacions mecàniques
(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

278,46 €

P- 31

EEDEX012

u

Unitat interior MultiV de LG Cassette 4 vies 90x90,model ARNU24GTPC4, de 7.1 KW en fred i 8
KW en calor o equivalent.
(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

1.469,52 €

P- 18

EAQD2275

u

Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de
roure , per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada
(CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

119,58 €

P- 32

EEKNX001

u

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
700x600 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

15,79 €

P- 19

EAQFX001

u

Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 100x 210 cm, de cares llises,
acabat superficial ambfusta de faig envernissat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de
base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada
(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

224,88 €

P- 33

EEM3X001

u

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa, model SILENT 100 de S&P o similar, encastat. Conectat al circuit d'alimentació del
bany. Totalment insta.lat i provat.
(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

83,29 €

P- 20

EAQP1111

m2

Fulla fixa desmuntable per a registre interior, de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques amb
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 12 mm de gruix i >=
800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no
revestit, treballat al taller
(CATORZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

14,09 €

P- 34

EEV3X011

u

Control remot cable senzill color negre de LG, model PQRCVCL0Q o equivalent
(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

166,31 €

P- 35

EEV3X012

u

Control remot cable senzill color blanc de LG, model PQRCVCL0QW o equivalent
(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

166,31 €

P- 36

EEV42001

u

Instal·lació elèctrica de punt de control
(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P- 37

EF5A42B1

m

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 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 superficialment
(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

5,94 €

P- 38

EF5A52B1

m

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 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 superficialment
(SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

7,51 €

P- 39

EF5A62B1

m

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 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 superficialment
(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

8,25 €

P- 40

EF5B24B1

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
(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

6,25 €

P- 21

EAQQX001

u

Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 cm d'alçària
(CENT NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

109,28 €

P- 22

ED111B11

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 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

12,39 €

P- 23

ED111B21

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 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

12,69 €

P- 24

ED11X177

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 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

19,73 €

Mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia individual, de 125 mm de diàmetre nominal i
185 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de
llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat
(CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

115,56 €

P- 25

EE41B542

u

87,27 €

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves
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P- 41

EFA25745

m

Tub de PVC de 25 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per encolar, segons norma
UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

10,39 €

P- 42

EFA26745

m

Tub de PVC de 32 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per encolar, segons norma
UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

13,86 €

P- 43

EFC14B22

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2.8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

3,58 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
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P- 54

EG151421

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada
(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

6,09 €

P- 55

EG22H711

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat
(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

1,40 €

P- 56

EG22H911

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat
keyboard_arrow_down JUSTIFICAC
(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

2,08 €

UA
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PREU

P- 44

EFC15C25

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

4,86 €

P- 45

EFF16452

m

Tub de polibutilè a pressió de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

5,84 €

P- 57

EG2A1E12

m

Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria , amb lateral llis, de
60x100 mm, muntada superficialment
(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

9,38 €

P- 46

EFQ3381L

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 6 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
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

4,55 €

P- 58

EG2DF3D2

m

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Totalment instal.lada i provada.
(SETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

16,01 €

P- 59

EG2DF6H2

m

28,31 €

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 10 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
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

4,82 €

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P- 60

EG2DF6HB

m

Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

43,35 €

P- 61

EG312134

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

1,18 €

P- 62

EG312336

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 canal o safata
(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

1,81 €

P- 63

EG312346

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 canal o safata
(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

2,28 €

P- 64

EG312354

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

3,98 €

P- 65

EG315184

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

5,54 €

P- 66

EG380907

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

9,69 €

P- 67

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
(VINT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P- 47

EFQ3383L

m

P- 48

EFQ3384L

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 12 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
(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

5,27 €

P- 49

EFQ3385L

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 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
(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

5,19 €

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 18 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
(VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

8,74 €

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 22 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
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

15,56 €

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 28 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
(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

16,71 €

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos
mòduls i muntada superficialment. Amp portella transparent i clau. Totalment instal.lat i provat.
(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

368,38 €

P- 50

P- 51

P- 52

P- 53

EFQ36C6L

EFQ36E7L

EFQ36E9L

EG146B02

m

m

m

u

20,20 €
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P- 68

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
(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

20,39 €

P- 69

EG415A9C

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
(VINT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

20,72 €

P- 70

EG415A9D

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
(VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

20,98 €

P- 71

EG41X50D

u

Interruptor automàtico magnetotèrmic tipus IGA de 63 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C,
3P+N amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'ample, muntat amb perfil DIN. Totalment instal.lat i provat.
(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

238,97 €

P- 72

EG42G29H

u

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0.03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(CENT QUARANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

140,23 €

P- 73

EG480001

u

Protecció combinada contra sobretensiones combinades (P+T) del tipus 2, model Quick PRD40r
3P+N de '' schneider '' o similar, per xarxes trifásiques, incluida bobina d'emisió i PIA de 2x10,
muntat en carril DIN.
(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

266,29 €

P- 74

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
(VUITANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

83,09 €

P- 75

EG611021

u

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada
(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

1,49 €

P- 76

EG612021

u

Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

2,61 €

P- 77

EG613021

u

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada
(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

3,24 €

P- 78

P- 79

EG61X001

EG61X002

UA

u

u

DESCRIPCIÓ

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3
columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de la sèrie Caixes per encastar Simon 500
CIMA de SIMON referència 51000307-030 o similar, muntat superficial o encastat.
(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

PREU
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3,24 €

P- 80

EG621193

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

9,45 €

P- 81

EG621G93

u

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

9,68 €

P- 82

EG63X001

u

Presa de corrent de la sèrie LS 990 de JUNG o similar, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa, encastada
(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

5,60 €

Pàg.:
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P- 83

EGC64890

u

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 4 kVA de potència,
temps d'autonomia de 15 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències
de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0,99 al 100% de la
càrrega, factor de potència de sortida >0,9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del
150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 2
equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech,
comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic, format torre o
rack 19´´, col·locat
(TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

3.599,61 €

P- 84

EGDZ1102

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

34,86 €

P- 85

EH22CA61

u

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800
lm de flux lluminós, Led temperatura de color 3000K protecció IP44, no regulable, encastada
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

138,32 €

P- 86

EH2LX001

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight, 735.20WW extensive 1-10V-BL de Simon o similar, amb
leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular
amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II,
cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, muntat superficialment
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

126,84 €

P- 87

EH619S8B

u

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma circular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 16 W, flux aproximat de 200 a 240
lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial
(VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

81,99 €

P- 88

EH61X001

u

Llum d'emergència rotulada no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma
circular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 16 W, flux aproximat de 200
a 240 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial
(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

87,92 €

P- 89

EJ13B712

u

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals
(CENT VINT-I-CINC EUROS)

125,00 €

P- 90

EJ14B11P

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

144,18 €

P- 91

EJ18LAAL

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat
brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble
(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

75,43 €

P- 92

EJ23512G

u

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets
(NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

95,99 €

P- 93

EJ24A121

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´
(DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

17,92 €

P- 94

EJ28612A

u

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt,
amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´
(VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

81,29 €

P- 95

EJ2981B1

u

Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

26,78 €

UA

49,33 €

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, de superficie
(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

Data: 16/03/18
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P- 96

EJ2BD021

u

Mecanisme silenciós d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de regulació, tub d'enllaç i flotador
d'obertura i tanca incorporats, preu alt, fixat i connectat amb entrada de 1/2´´
(DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

19,80 €

P- 97

EJ2Z4127

u

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de
1/2´´
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

42,77 €

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions
roscades de 1/2´´
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

10,63 €

P- 98

EJ2ZN42K

UA

u

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 99

EJ33B16F

u

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

22,85 €

P- 100

EJ3847D7

u

Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40
mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC
(QUINZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

15,04 €

P- 101

EJ42X001

u

Dosificador de sabó vertical, model JEV de SIMEX, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

66,13 €

P- 102

EJ46U010

u

Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
(SETANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

72,08 €

P- 103

EJ46U020

u

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

270,25 €

P- 104

EJ4ZX001

u

Porta-rotlles industrial per wc model HIGS de SIMEX. Cos d'acer inoxidable satinat AISI 304
(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P- 105

EJ5Z1RG5

u

Vàlvula d'esfera manual de llautó recta , entrada per a roscar de diàmetre 3/4´´, sortida roscada de
diàmetre 15mm, per a bateries, muntada
(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

10,50 €

P- 106

EJA2A350

u

Escalfador acumulador elèctric de 30 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en
posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO
(UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat
(CENT CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

150,83 €

P- 107

EJM15010

u

Comptador d'aigua per velocitat de llautó, amb unions roscades de diàmtre nominal 1´´, per a
connectar a la bateria o al ramal.
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

84,38 €

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret
(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

47,23 €

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport
a paret
(VUITANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

81,03 €

Rètol senyalització isntal.lació de protecció contra incendis, quadrat 210x210 mm2 de panell de
PVC de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col.locat fixat mecànicament sobre
parament vertical.
(NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

9,26 €

P- 108

P- 109

P- 110

EM31261J

EM31351J

EMSB31P2

u

u

u
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P- 111

EMSB54L2

u

Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

8,69 €

P- 112

EMSBCDP2

u

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x126 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col.locat fixat
emcanicament sobre parament vertical.
(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

7,88 €

P- 113

EN111G67

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

17,82 €

P- 114

ENE18304

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

27,66 €

P- 115

EP31U925

u

Amplificador mesclador per a sobretaula de 30 W de potència RMS, amb sortida per a altaveus per
a línia de 100 V, amb dues entrades de micròfon (una amb prioritat), i entrada AUX/CD, amb
sintonitzador de ràdio AM/FM i entrada USB per reproduir arxius MP3, panell frontal amb controls
de volum individuals per a cada entrada i volum general i eqüalització i pantalla i teclat per a control
del sintonitzador de ràdio i el reproductor MP3, col·locat
(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

312,55 €

P- 116

EP35X001

u

Altaveu de sostre per a encastar, coaxial de dues vies, de forma circular, de 6,5´´ de diàmetre de
l'altaveu de greus i 1,2´´ de diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 15 W RMS de potència, per a línia de
100 V, nivell de pressió sonora 102 dB, encastat. Totalment instal.lat i provat.
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

63,88 €

P- 117

EP434650

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

1,47 €

P- 118

EP49U010

m

Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens,
col·locat en tub
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

0,86 €

P- 119

EP4HDMI2

m

10 m de cable d'alta velocitat HDMI, 1080p (Full HD) - Canal de retorn d'àudio - 4Kx2K - 1440p 1080p - Blu-Ray -Suporta visualització completa de 1080p en alta definició amb transferència digital
a velocitats de fins a 10,2 Gbps per a una qualitat d'imatge excel lent.
Connectors xapats en or de 24k amb cable trenat gruix amb nucli de 24 AWG per millorar encara
més la qualitat de la imatge. Cable lliure d'oxigen al 99,9% perquè la degradació del senyal sigui
mínima, compatible amb RoHS.
, col·locat sota tub o canal
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

15,42 €

P- 120

EP731J82

u

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

14,78 €

P- 121

EP73A114

u

Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI. Preu alt. Totalment instal.lada i
provada.
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

24,02 €

P- 122

EP74C311

u

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus
rack 19´´, de 12 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat
amb pany i clau, fixat al parament
(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

347,54 €

P- 123

EP7E1E10

u

Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack,
amb alimentació a 240V, col·locat i connectat
(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

292,66 €

UA

5,31 €
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P- 124

EP7Z0007

u

Certificació per una empresa independent, de tos els punts de veu i dades i preses de telefonia,
segons normativa ISO/IEC 11801:2002, Classe E. Inclòs redacció d'informe de resultats
d'homologació i calibrat de l'equipament i les certificacions.
(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

6,33 €

P- 125

EP7Z1D58

u

Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre bastidor
rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament
(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

224,63 €

P- 126

EP7Z6414

u

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal sobre
el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de 400 mm,
fixada mecànicament
(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

46,98 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
P- 139

KY030001

pa

Partida alçada a justificar per ajudes de paleteria per l'execucció de forats en parament per tal
d'encastar instal.lacions. De diferents mides, quadrats, restangulars o circulars. Inclou marcatge,
execució i polit del forat.
(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Santa Cristina d´Aro, Març de 2018
Promotor:
Ajuntament de Santa Cristina d´Aro

P- 127

EP7ZA131

u

Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de
2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat
(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

185,38 €

P- 128

EP7ZE091

u

Regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, per a armaris rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

58,63 €

P- 129

EQ7116CF

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

186,61 €

P- 130

EQ71AJ01

u

Ajudes per adaptar taulell existent de material petri a la nova ubicació. Inclós desmuntatge,
transport, formació de cantells i unions.
(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

81,52 €

P- 131

EQ880002

u

Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor
parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40
w, xemeneia telescòpica
(TRES-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

320,63 €

P- 132

EQ8AX001

u

Assecador de mans SIMEX MXNS DM548-973 o similar. Carcassa d'acer inoxidable AISI 304
acabat setinat. Totalment instal·lat.
(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

233,14 €

P- 133

EY01132A

m

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment
1:4
(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

3,10 €

P- 134

EY03B000

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, menor a 60 cm de diàmetre i fins
a 350 mm de fondària
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

4,38 €

P- 135

EY03C000

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 90 a 120 cm de diàmetre i fins
a 350 mm de fondària
(DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

10,36 €

P- 136

FG000001

u

Projecte de legalització de l'instal.lació elèctrica i inspecció de l'organisme competent, inclos taxes .
(SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

698,55 €

P- 137

FP000010

u

Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat del
ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la
connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

126,40 €

P- 138

KY01131A

m

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment
1:4
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

4,92 €

Data: 16/03/18

Serveis tècnics municipals

Tècnic redactor
Jordi Mulà Casagran

Enginyer industrial
col.legiat núm. 14.69

Pàg.:

18

385,44 €

PROJECTE EXECUTIU – BANC D’ALIMENTS / LOCAL DE JOVES – TRAVESSIA CAMP BACH, 18, SANTA CRISTINA D’ARO

394

3.

PROJECTE EXECUTIU – BANC D’ALIMENTS / LOCAL DE JOVES – TRAVESSIA CAMP BACH, 18, SANTA CRISTINA D’ARO

QUADRE DE PREUS 2

395

PROJECTE EXECUTIU – BANC D’ALIMENTS / LOCAL DE JOVES – TRAVESSIA CAMP BACH, 18, SANTA CRISTINA D’ARO

396

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

CODI
E612853K

UA
m2

B0F1D252

P- 2

E618562K

m2

B0E244L6

P- 3

E618566K

m2

B0E244L6

P- 4

E66E0328

E7DZX2C2

u

B0A61600
B7DZX2C2

P- 6

E8251235

m2

B05A2103
B0711010
B0FH3172

P- 7

E831G200

B05A2201
B0711024
B081C010

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, d'una cara vista,
col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II
Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes
Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10
de ciment pòrtland amb filler calcari
Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Altres conceptes
Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10
de ciment pòrtland amb filler calcari
Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Altres conceptes

Pàg.:

1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

53,61 €

CODI
B83116QR

13,05920 €

B83Z1100

PREU

UA

40,55 €
30,24 €

P- 8

E83E136B

m2

B0A44000
B0A4A400
B0A61600
B0CC1310

12,98659 €
17,25 €
30,83 €

B6B11211
B6B12211
12,98659 €

B6BZ1A10

17,84 €
B7C9H5M0

m2

B66E0328

P- 5

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

m2

Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de
seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria
oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del
perímetre dels taulers, col·locada. Hasta 1,20 m altura la mampara será
opaca
Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de
seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria
oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i
del perímetre dels taulers
Altres conceptes
Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 115 mm de diàmetre a
través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell
metàl·lic col·locada encastada amb cargols
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
AnelL intumescent tipus PROMASTOP UNICOLLAR EI-120 (PROMAT)
Altres conceptes
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, de color
Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004
Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN
14411)
Altres conceptes
Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de
gres porcellànic premsat amb acabat llis, llargària entre 115 i 125 cm, alçària
entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, gris
Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004
Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3

136,13 €
B7J500ZZ
B7JZ00E1
122,30000 €

P- 9

m2

B0A44000
B0CC2410

13,83 €
63,20 €

0,60000 €
58,63000 €
3,97 €

E83F5H03

B7J500ZZ
B7JZ00E1

P- 10

E8449260

m2

21,11 €
B0A44000
B0CC2410
0,15810 €
B7J500ZZ
B7JZ00E1
B84Z7850

1,37278 €
11,51700 €

8,06 €
62,48 €
P- 11

E84ZG1D0

0,25461 €
5,65950 €
2,98200 €

B84ZG1D0

u

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic premsat d'una cara vista,
llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25
kg/m2 de massa superficial, acabat rugós color estàndard, de designació BIa
segons norma UNE-EN 14411
Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats
Altres conceptes
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure
normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i
canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
Visos per a plaques de guix laminat
Visos galvanitzats
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48
mm d'amplària
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat
Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3,
de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Altres conceptes
Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques
Visos per a plaques de guix laminat
Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Altres conceptes
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir,
de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Visos per a plaques de guix laminat
Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
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 600 mm com a màxim , per
a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg
Altres conceptes
Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50
cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un
gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció,
col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat
Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat
formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un
gruix total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció

Pàg.:

2

PREU
20,12460 €

0,92000 €
32,54 €
27,69 €

3,90600
0,25320
0,90000
4,45990

€
€
€
€

3,08000 €
0,81700 €
0,23500 €
2,56470 €

0,85600 €
0,28000 €
10,34 €
15,86 €
2,32500 €
7,89700 €
0,42693 €
0,13965 €
5,07 €
33,71 €

1,67400 €
7,67350 €
0,50558 €
0,13230 €
7,83000 €

15,89 €
90,06 €

81,25000 €

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves
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CODI

UA

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ

E8989240

m2

B89ZPD00

P- 13

E898K2A0

m2

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
Pintura plàstica per a interiors
Altres conceptes
Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

E93AX002

m2

B073X001

P- 15

E93AX003

m2

B073X001

B073X002

P- 16

EAF14574

u

B7J50010
B7J50090
BAF14374

P- 17

EAF1J734

B7J50010
B7J50090

u

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

8,81 €

CODI
BAF18634

UA

3,92 €
1,53938 €
2,38 €

BAF1C284

5,24 €
Sense descomposició

P- 14

3

PREU
Altres conceptes

P- 12

Pàg.:

Capa de 3 cm morter autonivellant cementós per paviments industrials en
interior i exterior tipus Sikafloor mLevel-50 de SIKA o similar. Resistència a
comjpresió >15 N/mm2 (a 24 hores/+20ºC) i >30 N/mm2 (a 28 dies/+20ºC),
resistècia a flexió > 7 N/mm2 (a 28 dies/+20ºC), retracció <-0,6 mm/m, reacció
al foc A1 i resistència a l'abració 12 cm3/50 cm2 (a 28 dies/+20ºC).
Morter autonivellant cementós per paviments industrials en interior i exterior
tipus Sikafloor mLevel-50 de SIKA o similar. Resistència a comjpresió >15
N/mm2 (a 24 hores/+20ºC) i >30 N/mm2 (a 28 dies/+20ºC), resistècia a flexió
> 7 N/mm2 (a 28 dies/+20ºC), retracció <-0,6 mm/m, reacció al foc A1 i
resistència a l'abració 12 cm3/50 cm2 (a 28 dies/+20ºC).
Altres conceptes
Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico
en emulsión acuosa, color rojo RAL 3016, acabado satinado, aplicada en dos
manos (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano), sobre superficies interiores de
hormigón o de mortero autonivelante, en suelos de garajes
Morter autonivellant cementós per paviments industrials en interior i exterior
tipus Sikafloor mLevel-50 de SIKA o similar. Resistència a comjpresió >15
N/mm2 (a 24 hores/+20ºC) i >30 N/mm2 (a 28 dies/+20ºC), resistècia a flexió
> 7 N/mm2 (a 28 dies/+20ºC), retracció <-0,6 mm/m, reacció al foc A1 i
resistència a l'abració 12 cm3/50 cm2 (a 28 dies/+20ºC).
Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico
en emulsión acuosa, color rojo RAL 3016, acabado satinado, aplicada con
brocha, rodillo o pistola
Altres conceptes
Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent
Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana
Altres conceptes
Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles corredisses i una fulla fixa lateral o central, per a un buit d'obra
aproximat de 315x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació
mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

5,24 €
71,38 €
P- 18

EAM11AA5

m2

BAM11AA5
70,80000 €

P- 19

EAQD2275

u

0,58 €
BAQD2275

78,04 €

BAZGC160
70,80000 €
P- 20

EAQQX001

u

BAQQX001

3,73500 €

BAZGD360

3,51 €

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana
Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana
Altres conceptes
Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla
batent, col·locat amb fixacions mecàniques
Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla
batent, amb fixacions mecàniques
Altres conceptes
Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm
alçària , de fusta de roure , per a envernissar, de cares llises i estructura
interior de fusta, col·locada
Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària
i de 200 cm d'alçària
Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior
Altres conceptes
Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 cm
d'alçària
Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm
d'alçària
Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà
Altres conceptes

Pàg.:

4

PREU
296,20080 €

25,47 €
278,46 €
236,13000 €
42,33 €
119,58 €

64,85000 €

33,14000 €
21,59 €
109,28 €

76,00000 €

10,51000 €
22,77 €

211,24 €
P- 21

EASA71N2

u

BASA71N2
1,13040 €
2,62890 €

P- 22

197,28900 €

ED111B21

m

BD13129B
BDW3B200
BDY3B200

10,19 €
330,02 €

P- 23

ED11X177

BD13177B

2,40210 €
5,94360 €

BDW3B700
BDY3B700

m

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210
cm, preu alt, col·locada
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210
cm, preu alt
Altres conceptes
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró
Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar
Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm
Altres conceptes
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró
Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar
Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm
Altres conceptes

238,83 €
233,51000 €
5,32 €
12,69 €

1,17500 €
0,72000 €
0,01000 €
10,79 €
19,73 €

3,48750 €
5,37000 €
0,08000 €
10,79 €

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 24

CODI
EEDEX013

UA
u

BEDEX013

P- 25

EEKN1KG0

u

BEKN1KGO

P- 26

EEV3X010

u

BEV3X010

P- 27

EEV42001

u

BEV42001

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ

EF5A52B1

Conjunt d'unitat interior i exterior LG Confort Connect, compatible amb unitats
exteriors multi-inverter i 1x1, model interior PM12SP.NSJ i model exterior
PM12SP.UA3. Potencia de 3.5 KW en fred i 3.8 KW en calor o equivalent.
Unitat interior LG Confort Connect, compatible amb unitats exteriors
multi-inverter i 1x1, model PM12SP.NSJ, 3.5 KW en fred i 3.8 KW en calor o
equivalent.
Altres conceptes
Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de
malla metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta
de malla metàl·lica, de 600x600 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment
Altres conceptes
Control remot cable senzill per hotel color blanc de LG, model
PQRCHCA0QW o equivalent
Control remot cable senzill per hotel color blanc de LG, model
PQRCHCA0QW o equivalent
Altres conceptes
Instal·lació elèctrica de punt de control
Material per a instal·lació electrica de punt de control

BFW5A5B0
BFY5CN00

EF5B24B1

m

B0A71100
BF5B2200
BFW5A2B0
BFY5CK00

P- 30

EFC15C25

m

BFC15C00
BFWC1520
BFYC1520

P- 31

EFF16452

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

758,72 €

CODI
B0A71600
BFF16450

UA

BFWF1650
679,00000 €
BFYF1650
79,72 €
233,55 €

P- 32

EFQ3381L

m

217,76000 €
BFQ3381A

15,79 €
166,31 €

BGYQ3040

107,10000 €
59,21 €
87,27 €

P- 33

EFQ3384L

m

79,38000 €
7,89 €
BFQ3384A

m

B0A71400
BF5A5200

P- 29

5
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Altres conceptes
P- 28

Pàg.:

m

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 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 superficialment
Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior
Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2
´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
Altres conceptes
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
Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior
Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4
´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
Altres conceptes
Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S
3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa
Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S
5 segons UNE-EN ISO 15874-2
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a
soldar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,
de 25 mm de diàmetre, soldat
Altres conceptes
Tub de polibutilè a pressió de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de
gruix, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

7,51 €
BGYQ3040

0,15120 €
2,88660 €
0,23400 €

P- 34

EFQ36C6L

m

0,29100 €
3,95 €
BFQ36C6A

6,25 €

BFYQ3080

0,14560 €
0,82620 €

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior
Tub de polibutilè a pressió de 16 mm, de diàmetre nominal exterior i 2 mm ,
segons la norma UNE-EN ISO 15876-2
Accessori per a tubs de polibutilè a pressió, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polibutilè a pressió,
de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per connectar a pressió
Altres conceptes
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 6 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
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 6
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000
Part proporcional d'elements de muntage per a aïllament térmic d'escuma
elastomérica de 19 mm de gruix
Altres conceptes
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 12
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
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 12
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000.
Part proporcional d'elements de muntage per a aïllament térmic d'escuma
elastomérica de 19 mm de gruix
Altres conceptes
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 18
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
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 18
mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
0,37800 €
1,50960 €
0,60600 €
0,19000 €
3,16 €
4,55 €

1,30560 €

0,13000 €
3,11 €
5,27 €

1,83600 €

0,13000 €
3,30 €
8,74 €

4,96740 €

0,22000 €
3,55 €

2,41500 €
0,13800 €

P- 35

2,73 €

u

BG146B02

4,86 €

1,04040 €

EG146B02

BGW14000

P- 36

0,32700 €

EG151421

u

BG151421

0,13000 €

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a sis
fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment. Amp portella
transparent i clau. Totalment instal.lat i provat.
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a sis
fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució
Altres conceptes
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció
IP-54, encastada
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció
IP-54 i per a encastar
Altres conceptes

368,38 €

365,95000 €
1,44000 €
0,99 €
6,09 €
2,07000 €
4,02 €

3,36 €
P- 37
5,84 €

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

2,58 €

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BG212710

UA

BGW21000

P- 38

EG22H711

m

BG22H710

P- 39

EG22H811

m

BG22H810

P- 40

EG22H911

m

BG22H910

P- 41

EG2A1E12

m

BG2A1E11

P- 42

EG2DF3D2

m

BG2DF3D0
BGY2ABD2

P- 43

EG2DF6H2

BG2DF6H0
BGY2ABH2

m

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
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
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Altres conceptes
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
keyboard_arrow_down JUSTIFICAC
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V.
Altres conceptes
Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria ,
amb lateral llis, de 60x100 mm, muntada superficialment
Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria,
amb lateral llis, de 60x100 mm
Altres conceptes
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària
100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport. Totalment instal.lada i provada.
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària
100 mm.
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals
Altres conceptes
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
300 mm
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
0,72420 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 44

0,15000 €
1,71 €

CODI
EG2DF6HB

UA
m

BG2DF6H0
BG2Z005A

1,40 €
BG2ZBAH0
BGY2ABH2
0,69360 €

0,71 €

P- 45

EG312134

m

1,63 €
BG312130

0,91800 €
P- 46

EG312336

m

0,71 €
BG312330
2,08 €

P- 47

EG312346

1,37700 €

m

BG312340
0,70 €

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
300 mm
Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50
mm d'alçària
Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 300 mm
d'amplària
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
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 canal o safata
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
Altres conceptes
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 canal o safata
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.
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
43,35 €

9,81000 €
4,31000 €
20,26000 €

8,97 €
1,18 €

0,59160 €

0,59 €
1,81 €

1,21380 €

0,60 €
2,28 €

1,68300 €

0,60 €

9,38 €
P- 48

EG312354

6,77280 €
2,61 €

m

BG312350

16,01 €

3,38000 €

P- 49

EG312536

m

6,86000 €
BG312530
5,77 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums.
Altres conceptes

3,98 €

2,39700 €

1,58 €
2,03 €

1,50960 €

0,52 €

28,31 €
P- 50

EG312664

9,81000 €
11,07000 €

7,43 €

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, col·locat en tub
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.
Altres conceptes

7,15 €

5,56920 €

1,58 €

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 51

CODI
EG415A99

UA
u

BG415A99
BGW41000

P- 52

EG415A9B

u

BG415A9B
BGW41000

P- 53

EG415A9C

u

BG415A9C
BGW41000

P- 54

EG42G29H

u

BG42G29H

BGW42000

P- 55

EG611021

u

BG611020

P- 56

EG612021

u

BG612020

P- 57

EG61X001

u

BG61X001

P- 58

EG621193

u
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DESCRIPCIÓ

Pàg.:
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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
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
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
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
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
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
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
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
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A de desconnexió fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes
Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada
Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

20,20 €

11,89000 €

P- 59

CODI
BG621193

EH13X001

0,42000 €
7,89 €

BH13X001

20,39 €

BHW13000

12,08000 €

P- 60

EH2LX001

UA

u

u

0,42000 €
7,89 €
BH2LX001

20,72 €

12,41000 €

0,42000 €
7,89 €

P- 61

EH619S8B

u

140,23 €
BH619S8B
94,67000 €
P- 62

EJ13B712

u

B7J50010

0,38000 €
45,18 €

BJ13B712

1,49 €
Altres conceptes

1,09000 €
0,40 €

Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada
Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt
Altres conceptes

2,61 €

B7J50010

1,82000 €
0,79 €

BJ14B11P

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de
material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars
de la sèrie Caixes per encastar Simon 500 CIMA de SIMON referència
51000307-030 o similar, muntat superficial o encastat.
Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de
material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars
de la sèrie Caixes per encastar Simon 500 CIMA de SIMON referència
51000307-030 o similar, muntat superficial o encastat.
Altres conceptes
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

P- 63

EJ14B11P

u

49,33 €
P- 64
41,94000 €

EJ23512G

u

BJ23512G

7,39 €
9,45 €

P- 65

EJ24A121

u

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
per a encastar
Altres conceptes
Llumenera decorativa per a línia continua, CoreLine LED Carril LL121X de 1,7
m de PHILIPS o similar, con lampara Philips Fortimo LED Line 1R o similar,
muntada superficialment al sostre
Llumenera decorativa per a línia continua, CoreLine LED Carril LL121X de
1,7 m de PHILIPS o similar, con lampara Philips Fortimo LED Line 1R o
similar, muntada superficialment al sostre
Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua,
muntats superficialment
Altres conceptes
Llum decoratiu encastable tipus downlight, 735.20WW extensive 1-10V-BL de
Simon o similar, amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19
W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa
de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini
i vidre transparent i grau de protecció IP54, muntat superficialment
Llum decoratiu encastable tipus downlight, 735.20WW extensive 1-10V-BL
de Simon o similar, amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular,
19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia
lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II,
cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, muntat
superficialment
Altres conceptes
Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X,
de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent
de 16 W, flux aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt,
col·locada superficial
Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X,
de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent
de 16 W, flux aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt
Altres conceptes
Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu alt
Altres conceptes
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida
vertical, amb seient i tapa, color blanc i preu alt
Altres conceptes
Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
maniguets
Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
maniguets
Altres conceptes
Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada
superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

Pàg.:

10

PREU
3,85000 €
5,60 €
124,87 €

114,00000 €

0,61000 €
10,26 €
126,84 €

115,00000 €

11,84 €
81,99 €

76,07000 €

5,92 €
125,00 €
0,35325 €
114,46000 €
10,19 €
144,18 €
0,16956 €
118,55000 €
25,46 €
95,99 €

80,86000 €

15,13 €
17,92 €

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 66

CODI
BJ24A121

EJ2Z4127

UA

u

BJ2Z4127

P- 67

EJ33B16F

u

BJ33B16F

P- 68

EM111120

u

BM111120
BMY11000

P- 69

EM15X001

u

BM15X001

P- 70

EM31261J

u

BMY31000

EM31351J

u

BM313511
BMY31000

P- 72

EMSB31P2

u

B0A61500
BMSB31P2

P- 73

EMSB54L2

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a
muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada de 1/2´´
Altres conceptes
Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre
1/2´´ i entrada de 1/2´´
Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida
de 1/2´´ i entrada de 1/2´´
Altres conceptes
Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de
diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació
Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç
de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal
Altres conceptes
Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons
norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment
Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície
Part proporcional d'elements especials per a detectors
Altres conceptes
Electroimant per retenció de porta tallafocs, de 24 Vcc i 590 N de força
màxima de retenció, amb caixa de bornes de ABS, polsador de desbloqueig i
placa d'ancoratge articulada. Inclús elements de fixació. Inclou font
d'alimentació.
Electroimant per retenció de porta tallafocs, de 24 Vcc i 590 N de força
màxima de retenció, amb caixa de bornes de ABS, polsador de desbloqueig i
placa d'ancoratge articulada, segons UNE-EN 1155. Inclús elements de
fixació. Inclou font d'alimentació.
Altres conceptes

BM312611

P- 71

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret
Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors
Altres conceptes
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret
Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors
Altres conceptes
Rètol senyalització isntal.lació de protecció contra incendis, quadrat 210x210
mm2 de panell de PVC de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE
23035-4, col.locat fixat mecànicament sobre parament vertical.
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Rètol senyalització isntal.lació de protecció contra incendis, quadrat 210x210
mm2 de panell de PVC de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE
23035-4
Altres conceptes
Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de
PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Pàg.:
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PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

11,63000 €

CODI
B0A61500
BMSB54L0

UA

6,29 €
42,77 €

P- 74

35,21000 €

EMSBCDP2

u

B0A61500
BMSBCDP2

7,56 €
22,85 €
17,81000 €

P- 75

EY01132A

m

5,04 €

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de
PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4
Altres conceptes
Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular,
de 320x126 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
A segons UNE 23035-4, col.locat fixat emcanicament sobre parament vertical.
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular,
de 320x126 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4
Altres conceptes
Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada
amb morter de ciment 1:4
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
0,36000 €
2,19000 €
6,14 €
7,88 €

0,36000 €
1,38000 €

6,14 €
3,07 €
3,07 €

31,56 €
P- 76

EY03B000

u

21,73000 €
0,35000 €
9,48 €

P- 77

EY03C000

u

72,26 €
P- 78

FP000010

u

62,90000 €

9,36 €

P- 79

K2164671

m2

47,23 €
39,02000 €

P- 80

K2194421

m2

0,31000 €
7,90 €
81,03 €

P- 81

K21A3011

u

72,82000 €
0,31000 €
7,90 €
9,26 €

P- 82

P- 83

KY01131A

KY030001

m

pa

0,36000 €
2,85000 €
P- 84

PA000002

6,05 €
8,69 €

P- 85

PA000003

pa

pa

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, menor a 60
cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària
Altres conceptes
Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 90 a 120
cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària
Altres conceptes
Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita
existent, el mandrilat del ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia,
segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en
perfecte funcionament.
Sense descomposició
Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
E04-Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada
amb morter de ciment 1:4
Altres conceptes

4,38 €
4,38 €
10,36 €
10,36 €
126,40 €

126,40 €
9,79 €
9,79 €
5,33 €
5,33 €
8,76 €
8,76 €
4,89 €
4,89 €

Partida alçada a justificar per ajudes de paleteria per l'execucció de forats en
parament per tal d'encastar instal.lacions. De diferents mides, quadrats,
restangulars o circulars. Inclou marcatge, execució i polit del forat.
Altres conceptes

385,44 €

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra
Sense descomposició

5.291,65 €

Partida alçada Seguretat i Salut

2.116,66 €

385,44 €

5.291,65 €

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

CODI
E612B51K

UA
m2

B0F1D2A1

P- 2

E612BR1K

m2

B0F1D2A1

P- 3

E652X001

m2

B0A44000
B0A4A400
B0A61600
B0CC1310
B6B11211
B6B12211
B6BZ1A10
B7C9H5M0
B7J500ZZ
B7JZ00E1

P- 4

E66E0328

m2

B66E0328

P- 5

E66E33M6

m2

B66E33M6

P- 6

E7DZX2C2

B0A61600
B7DZX2C2

u

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir,
col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes
Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir,
col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1
plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
Visos per a plaques de guix laminat
Visos galvanitzats
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48
mm d'amplària
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat
Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3,
de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Altres conceptes
Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de
seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria
oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del
perímetre dels taulers, col·locada. Hasta 1,20 m altura la mampara será
opaca
Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de
seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria
oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i
del perímetre dels taulers
Altres conceptes
Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de
gruix i 82,5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara
modular amb perfils d'alumini, col·locat
Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm
de gruix i 82,5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara
modular amb perfils d'alumini
Altres conceptes
Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 115 mm de diàmetre a
través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell
metàl·lic col·locada encastada amb cargols
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
AnelL intumescent tipus PROMASTOP UNICOLLAR EI-120 (PROMAT)

Pàg.:
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PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

P- 7

E8251235

m2

5,61600 €
25,02 €

B05A2103

29,88 €

B0711010
B0FH3172

5,61600 €
24,26 €
P- 8

E831G200

m2

B05A2201
6,69600
0,25320
0,90000
17,83960

B0711024
B081C010
B83116QR

€
€
€
€

3,23400 €

B83Z1100

0,85785 €
0,23500 €

P- 9

E83E136B

m2

2,56470 €

0,85600 €
0,28000 €
10,73 €

B0A44000
B0A4A400
B0A61600
B0CC1310

136,13 €

B6B11211
B6B12211
B6BZ1A10

122,30000 €

B7C9H5M0
13,83 €
B7J500ZZ
B7JZ00E1

221,84 €

208,01000 €

P- 10

E83EX001

13,83 €
63,20 €

0,60000 €
58,63000 €

DESCRIPCIÓ

B0A44000
B0A4A400
B0A61600
B0CC1310

m2

Pàg.:
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PREU
Altres conceptes

30,64 €

44,45 €

Data: 16/03/18

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, de color
Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004
Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN
14411)
Altres conceptes
Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de
gres porcellànic premsat amb acabat llis, llargària entre 115 i 125 cm, alçària
entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, gris
Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004
Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3
Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic premsat d'una cara vista,
llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25
kg/m2 de massa superficial, acabat rugós color estàndard, de designació BIa
segons norma UNE-EN 14411
Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats
Altres conceptes
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure
normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i
canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
Visos per a plaques de guix laminat
Visos galvanitzats
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48
mm d'amplària
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat
Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3,
de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Altres conceptes
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure
normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i
canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix, fixada mecànicament
Visos per a plaques de guix laminat
Visos galvanitzats
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520

3,97 €
21,11 €

0,15810 €
1,37278 €
11,51700 €

8,06 €
62,48 €

0,25461 €
5,65950 €
2,98200 €
20,12460 €

0,92000 €
32,54 €
27,69 €

3,90600
0,25320
0,90000
4,45990

€
€
€
€

3,08000 €
0,81700 €
0,23500 €
2,56470 €

0,85600 €
0,28000 €
10,34 €
22,90 €

3,90600
0,25320
0,90000
4,45990

€
€
€
€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
B6B11211

UA

B6B12211
B6BZ1A10
B7J500ZZ
B7JZ00E1

P- 11

E8432154

m2

B8432152
B84Z4510

P- 12

E8449260

m2

B0A44000
B0CC2410
B7J500ZZ
B7JZ00E1
B84Z7850

P- 13

E898J2A0

m2

B89ZPD00
B8ZA1000

P- 14

E93AX001

m2

B7C2P100

P- 15

E9C1141A
B9C11411
B9CZ2000

m2
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Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48
mm d'amplària
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Altres conceptes
Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra
vegetal fina, de 60x60 cm i 35 mm de gruix, amb cantell rebaixat/ranurat (D)
UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN-ISO
11654, muntat amb perfileria oculta d'acer galvanitzat, sistema desmuntable,
format per perfils principals amb forma de T invertida 35 mm de base,
col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m amb perfils secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim
Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra
vegetal fina, de 60x60 cm i 35 mm de gruix, amb cantell rebaixat/ranurat (D),
segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0
Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm
formada per perfils principals en forma de T invertida de 35 mm de base
col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils
de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg
Altres conceptes
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir,
de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Visos per a plaques de guix laminat
Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
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 600 mm com a màxim , per
a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg
Altres conceptes
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis de
color a definir per la DF, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Pintura plàstica per a interiors
Segelladora
Altres conceptes
Formació de rampa <1% per cubrir desnivell de 5 cm amb recrescut del suport
de paviments, amb morter de ciment 1:4
Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix
Altres conceptes
Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior normal
Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior, per a ús interior normal
Beurada de color
Altres conceptes

Pàg.:
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CODI
EAF5X001

UA
u

0,81700 €
0,23500 €
B7J50010

0,85600 €
0,28000 €
8,11 €

B7J50090
BAF1C59C

39,96 €

P- 17

EAM11AA5

m2

20,88840 €
BAM11AA5
3,26510 €
P- 18

EAQD2275

15,81 €

BAQD2275

33,71 €

BAZGC160

P- 19

EAQFX001

u

u

1,67400 €
7,67350 €
BAQDX001

0,50558 €
0,13230 €
7,83000 €

BAZ2X001
BAZGC3H0

15,89 €

P- 20

EAQP1111

m2

4,04 €
1,22522 €
0,65025 €
2,16 €

B0A41000
B0CU24F7

7,78 €
0,01061 €
7,77 €

P- 21

EAQQX001

25,33 €

BAQQX001

15,08000 €
1,47660 €
8,77 €

BAZGD360

u

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Fulla fixa d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 270x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent
Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana
Altres conceptes
Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla
batent, col·locat amb fixacions mecàniques
Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla
batent, amb fixacions mecàniques
Altres conceptes
Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm
alçària , de fusta de roure , per a envernissar, de cares llises i estructura
interior de fusta, col·locada
Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària
i de 200 cm d'alçària
Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior
Altres conceptes
Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 100x 210 cm,
de cares llises, acabat superficial ambfusta de faig envernissat, ferratges de
preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a
les guies de la caixa encastada
Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 100x 210 cm,
de cares llises amb acabat de faig envernissat
Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 210cm,
de faig envernissat, per a 1 fulla
Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu mitjà
Altres conceptes
Fulla fixa desmuntable per a registre interior, de fusta, col·locat amb fixacions
mecàniques amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per
procés sec MDF, de 12 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a
ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no
revestit, treballat al taller
Visos per a fusta o tacs de PVC
Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de
12 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons
UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, treballat al taller
Altres conceptes
Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 cm
d'alçària
Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm
d'alçària
Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà
Altres conceptes

Pàg.:
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747,66 €

3,53250 €
8,00100 €
710,65500 €

25,47 €
278,46 €
236,13000 €
42,33 €
119,58 €

64,85000 €

33,14000 €
21,59 €
224,88 €

88,96000 €
89,68000 €
7,90000 €
38,34 €
14,09 €

0,26400 €
7,48000 €

6,35 €
109,28 €

76,00000 €

10,51000 €
22,77 €
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CODI
ED111B11
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m

BD13119B
BDW3B100
BDY3B100

P- 23

ED111B21

m

BD13129B
BDW3B200
BDY3B200

P- 24

ED11X177

m

BD13177B
BDW3B700
BDY3B700

P- 25

EE41B542

u

BE41B542

BEW4S241
BEY41140

P- 26

EE41X772

BE41B772

BEW4S241
BEY41140

u
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Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró
Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, per a encolar
Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm
Altres conceptes
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró
Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar
Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm
Altres conceptes
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró
Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar
Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm
Altres conceptes
Mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia individual, de 125 mm
de diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre exterior, estructura interior de
doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral
de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat
Mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia individual, de 125 mm
de diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre exterior, estructura interior de
doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana
mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1
Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 185 mm de diàmetre
exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), fixat mecànicament
Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica,
de 185 mm de diàmetre exterior
Altres conceptes
Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 125 mm
de diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre exterior, estructura interior de
doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral
de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat
Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 200 mm
de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura interior de
doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana
mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1
Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 185 mm de diàmetre
exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), fixat mecànicament
Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica,
de 185 mm de diàmetre exterior
Altres conceptes
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CODI
EE41XQ52

UA
u

0,92500 €
BE414Q52

0,67000 €
0,01000 €
10,79 €
12,69 €
P- 28

EED5X010

u

1,17500 €
BED5X010

0,72000 €
0,01000 €
10,79 €
P- 29

EEDEX010

19,73 €

u

BEDEX010
3,48750 €
5,37000 €
0,08000 €
10,79 €

P- 30

EEDEX011

u

BEDEX011

115,56 €
P- 31

EEDEX012

u

BEDEX012

67,03000 €

P- 32
4,13820 €

EEKNX001

u

BEKNX001

4,53000 €

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Barret de xemeneia amb entrada d'aire per a la formació de xemeneia
col·lectiva, de 125 mm de diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de triple paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament
tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat
Barret de xemeneia amb entrada d'aire per a la formació de xemeneia
col·lectiva, de 150 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de triple paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament
tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1
Altres conceptes
Unitat exterior LG Multi V S monofàsic, model ARUN040GSSO, de 12.1 KW
en fred i 12.5 KW en calor o equivalent
Unitat exterior LG Multi V S monofàsic, model ARUN040GSSO, de 12.1 KW
en fred i 12.5 KW en calor o equivalent
Altres conceptes
Unitat interior MultiV de LG Cassette 4 vies 60x60,model ARNU12GTRC4, de
3.6 KW en fred i 4KW en calor o equivalent.
Unitat interior MultiV de LG Cassette 4 vies 60x60,model ARNU12GTRC4, de
3.6 KW en fred i 4KW en calor o equivalent.
Altres conceptes
Unitat interior MultiV de LG Cassette 4 vies 60x60,model ARNU15GTQC4, de
4.5 KW en fred i 5KW en calor o equivalent.
Unitat interior MultiV de LG Cassette 4 vies 60x60,model ARNU15GTQC4,
de 4.5 KW en fred i 5KW en calor o equivalent.
Altres conceptes
Unitat interior MultiV de LG Cassette 4 vies 90x90,model ARNU24GTPC4, de
7.1 KW en fred i 8 KW en calor o equivalent.
Unitat interior MultiV de LG Cassette 4 vies 90x90,model ARNU24GTPC4, de
7.1 KW en fred i 8 KW en calor o equivalent.
Altres conceptes
Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de
malla metàl·lica, de 700x600 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta
de malla metàl·lica, de 700x600 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment
Altres conceptes

Pàg.:
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219,69 €

199,76000 €

19,93 €
4.119,31 €
3.920,00000 €
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99,66 €
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1.190,00000 €
99,66 €
1.469,52 €
1.330,00000 €
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15,79 €

39,86 €
P- 33

EEM3X001

97,81 €

u

BEM32211

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió baixa, model SILENT 100 de S&P o similar, encastat.
Conectat al circuit d'alimentació del bany. Totalment insta.lat i provat.
Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar
Altres conceptes

83,29 €

59,37000 €
23,92 €

60,81000 €
P- 34

EEV3X011

u

BEV3X011
12,54000 €

Control remot cable senzill color negre de LG, model PQRCVCL0Q o
equivalent
Control remot cable senzill color negre de LG, model PQRCVCL0Q o
equivalent
Altres conceptes

166,31 €
107,10000 €
59,21 €

4,53000 €
19,93 €

P- 35

EEV3X012
BEV3X012

u

Control remot cable senzill color blanc de LG, model PQRCVCL0QW o
equivalent
Control remot cable senzill color blanc de LG, model PQRCVCL0QW o
equivalent
Altres conceptes

166,31 €
107,10000 €
59,21 €
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Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ

EF5A42B1

m

B0A71300
BF5A4200
BFW5A4B0
BFY5CL00

P- 38

EF5A52B1

m

B0A71400
BF5A5200
BFW5A5B0
BFY5CN00

P- 39

EF5A62B1

m

B0A71600
BF5A6200
BFW5A6B0
BFY5CP00

P- 40

EF5B24B1

m

B0A71100
BF5B2200
BFW5A2B0
BFY5CK00

P- 41

EFA25745

B0A75Y00
BFA25740
BFWA2540
BFYA3540

m
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Instal·lació elèctrica de punt de control
Material per a instal·lació electrica de punt de control

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 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 superficialment
Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior
Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8
´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
Altres conceptes
Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 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 superficialment
Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior
Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2
´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
Altres conceptes
Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 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 superficialment
Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior
Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8
´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
Altres conceptes
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
Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior
Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4
´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
Altres conceptes
Tub de PVC de 25 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per
encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior
Tub de cPVC de 25 mm de diàmetre nomimal, de 25 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN ISO 15877-2
Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, per a encolar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 25
mm de diàmetre nominal exterior, encolat

79,38000 €
7,89 €

P- 42

EFA26745

m

B0A75E00
BFA26740

5,94 €

BFWA2640

0,15120 €
1,33620 €

BFYA3640

0,24000 €
0,26400 €

P- 43

EFC14B22

3,95 €

m

B0A75800
BFC14B00

7,51 €

BFWC1420

0,15120 €
2,88660 €

BFYC1420

0,23400 €
0,29100 €

P- 44

EFC15C25

3,95 €

m

BFC15C00

8,25 €

BFWC1520
0,15120 €
3,58020 €

BFYC1520

0,14700 €
0,42000 €

P- 45

EFF16452

m

3,95 €
B0A71600
BFF16450

6,25 €

BFWF1650
0,14560 €
0,82620 €

BFYF1650

2,41500 €
0,13800 €
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EFQ3381L

2,73 €
10,39 €

BFQ3381A

0,38850 €
4,55940 €

BGYQ3040

0,62400 €
0,28000 €

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ

m

Pàg.:
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PREU
Altres conceptes

87,27 €
Altres conceptes

P- 37

Pàg.:

Tub de PVC de 32 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per
encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior
Tub de cPVC de 32 mm de diàmetre nomimal, de 25 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN ISO 15877-2
Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a encolar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, encolat
Altres conceptes
Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2.8 mm, sèrie S
3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior
Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2.8 mm, sèrie S
3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a
soldar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,
de 20 mm de diàmetre, soldat
Altres conceptes
Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S
3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa
Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S
5 segons UNE-EN ISO 15874-2
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a
soldar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,
de 25 mm de diàmetre, soldat
Altres conceptes
Tub de polibutilè a pressió de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de
gruix, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment
Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior
Tub de polibutilè a pressió de 16 mm, de diàmetre nominal exterior i 2 mm ,
segons la norma UNE-EN ISO 15876-2
Accessori per a tubs de polibutilè a pressió, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polibutilè a pressió,
de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per connectar a pressió
Altres conceptes
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 6 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
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 6
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000
Part proporcional d'elements de muntage per a aïllament térmic d'escuma
elastomérica de 19 mm de gruix
Altres conceptes

4,54 €
13,86 €

0,46550 €
7,37460 €
0,93000 €
0,35000 €
4,74 €
3,58 €

0,34100 €
0,73320 €
0,28200 €
0,08000 €
2,14 €
4,86 €

1,04040 €
0,32700 €
0,13000 €
3,36 €
5,84 €

0,37800 €
1,50960 €
0,60600 €
0,19000 €
3,16 €
4,55 €

1,30560 €

0,13000 €
3,11 €
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Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
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 10
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
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 10
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de gruix
Altres conceptes
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 12
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
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 12
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000.
Part proporcional d'elements de muntage per a aïllament térmic d'escuma
elastomérica de 19 mm de gruix
Altres conceptes
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 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
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 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de gruix
Altres conceptes
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 18
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
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 18
mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix
Altres conceptes
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 22
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
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 22
mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 40 mm de gruix
Altres conceptes
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4,82 €
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BFQ36E9A

0,13000 €

BFYQ3090

3,12 €
5,27 €

P- 53

EG146B02

u
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1,83600 €

BGW14000

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
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 28
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
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 28
mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 40 mm de gruix
Altres conceptes
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a sis
fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment. Amp portella
transparent i clau. Totalment instal.lat i provat.
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a sis
fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució
Altres conceptes

Pàg.:
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16,71 €

12,48480 €

0,27000 €
3,96 €
368,38 €

365,95000 €
1,44000 €
0,99 €

0,13000 €
3,30 €

P- 54

u

BG151421

5,19 €

1,94820 €

EG151421

P- 55

EG22H711

m

BG22H710

0,13000 €
3,11 €
8,74 €
P- 56

EG22H911

m

4,96740 €
BG22H910
0,22000 €
3,55 €
15,56 €

P- 57

EG2A1E12

m

BG2A1E11

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció
IP-54, encastada
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció
IP-54 i per a encastar
Altres conceptes
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
keyboard_arrow_down JUSTIFICAC
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V.
Altres conceptes
Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria ,
amb lateral llis, de 60x100 mm, muntada superficialment
Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria,
amb lateral llis, de 60x100 mm
Altres conceptes

6,09 €
2,07000 €
4,02 €
1,40 €

0,69360 €

0,71 €
2,08 €

1,37700 €

0,70 €
9,38 €
6,77280 €
2,61 €

11,73000 €
P- 58
0,27000 €
3,56 €

EG2DF3D2

BG2DF3D0
BGY2ABD2

m

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària
100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport. Totalment instal.lada i provada.
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària
100 mm.
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals

16,01 €

3,38000 €
6,86000 €
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EG2DF6H2

m

BG2DF6H0
BGY2ABH2

P- 60

EG2DF6HB

m

BG2DF6H0
BG2Z005A
BG2ZBAH0
BGY2ABH2

P- 61

EG312134

m

BG312130

P- 62

EG312336

m

BG312330

P- 63

EG312346

m

BG312340

P- 64

EG312354

m

BG312350

P- 65

EG315184

m
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Altres conceptes

P- 59

Pàg.:

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
300 mm
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals
Altres conceptes
Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
300 mm
Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50
mm d'alçària
Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 300 mm
d'amplària
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
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 canal o safata
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
Altres conceptes
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 canal o safata
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.
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
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9,81000 €
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BG380900
BGW38000
BGY38000

11,07000 €

7,43 €
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BG415A99

9,81000 €
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20,26000 €
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u
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1,18 €
BGW41000

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus
Altres conceptes
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
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
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
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
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
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes

Pàg.:
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3,57000 €

1,97 €
9,69 €
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7,89 €
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EG415A9C
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0,60 €
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2,28 €

BGW41000
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5,54 €

u
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1,68300 €

0,60 €
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BG41X50D
BGW41000

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
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
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
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
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
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Interruptor automàtico magnetotèrmic tipus IGA de 63 A d'intensitat nominal,
amb PIA corba C, 3P+N amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ample, muntat amb
perfil DIN. Totalment instal.lat i provat.
Interruptor automàtico magnetotèrmic tipus IGA de 63 A d'intensitat nominal,
amb PIA corba C, 3P+N amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ample.
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes

20,72 €

12,41000 €

0,42000 €
7,89 €
20,98 €

12,67000 €

0,42000 €
7,89 €
238,97 €

228,00000 €

0,42000 €
10,55 €
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Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A de desconnexió fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes
Protecció combinada contra sobretensiones combinades (P+T) del tipus 2,
model Quick PRD40r 3P+N de '' schneider '' o similar, per xarxes trifásiques,
incluida bobina d'emisió i PIA de 2x10, muntat en carril DIN.
Protecció combinada contra sobretensiones combinades (P+T) del tipus 2,
model V-Check 4RTP 40A de '' Cirprotec '' per xarxes trifásiques, incluida
bobina d'emisió i PIA de 2x10, muntat en carril DIN.
Protecció combinada contra sobretensiones combinades (P+T) del tipus 2,
model V-Check 4RTP 40A de '' Cirprotec '' per xarxes trifásiques, incluida
bobina d'emisió i PIA de 2x10, muntat en carril DIN.
Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions
Altres conceptes
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
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
Altres conceptes
Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada
Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt

140,23 €
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CODI
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UA
u

BG621193

P- 81

EG621G93

u

BG621G93
0,38000 €
45,18 €
266,29 €

P- 82

EG63X001

u

BG63X001

257,98000 €

P- 83

EGC64890

u

0,42000 €
7,89 €
83,09 €

75,20000 €
BGC64890
7,89 €
1,49 €

Altres conceptes
Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada
Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt
Altres conceptes

1,82000 €
0,79 €

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de
material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars
de la sèrie Caixes per encastar Simon 500 CIMA de SIMON referència
51000307-030 o similar, muntat superficial o encastat.
Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de
material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars
de la sèrie Caixes per encastar Simon 500 CIMA de SIMON referència
51000307-030 o similar, muntat superficial o encastat.
Altres conceptes
Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, de superficie
Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt
Altres conceptes

DESCRIPCIÓ
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
per a encastar
Altres conceptes

Pàg.:
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9,45 €
3,85000 €
5,60 €

94,67000 €

1,09000 €
0,40 €

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada
Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt
Altres conceptes

Data: 16/03/18

2,61 €

P- 84
3,24 €

u

BGDZ1102

2,45000 €
0,79 €
49,33 €

EGDZ1102

P- 85

EH22CA61

u

BH22CA61

41,94000 €

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
alt, encastat
Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
alt, per a encastar
Altres conceptes
Presa de corrent de la sèrie LS 990 de JUNG o similar, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, encastada
Presa de corrent de la sèrie LS 990 de JUNG o similar, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, per encastar
Altres conceptes
Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de
4 kVA de potència, temps d'autonomia de 15 minuts, tecnologia d'ondulació
per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma
EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada
>0,99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,9, sobrecàrrega
admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total
<5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 2 equips en paral·lel,
comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol
Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM,
bypass estàtic, format torre o rack 19´´, col·locat
Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de
4 kVA de potència, temps d'autonomia de 15 minuts, tecnologia d'ondulació
per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma
EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada
>0,99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,9, sobrecàrrega
admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total
<5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 2 equips en paral·lel,
comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol
Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM,
bypass estàtic, format torre o rack 19´´
Altres conceptes
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i col·locat superficialment
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i per muntar superficialment
Altres conceptes
Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència
de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, Led temperatura de color 3000K
protecció IP44, no regulable, encastada
Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència
de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a
encastar
Altres conceptes

9,68 €
4,08000 €
5,60 €
5,60 €

5,60 €
3.599,61 €

3.570,00000 €

29,61 €
34,86 €
24,99000 €
9,87 €
138,32 €

126,48000 €

11,84 €

7,39 €
P- 86
3,24 €
2,45000 €
0,79 €

EH2LX001

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight, 735.20WW extensive 1-10V-BL de
Simon o similar, amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19
W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa
de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini
i vidre transparent i grau de protecció IP54, muntat superficialment

126,84 €
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UA

u

BH619S8B

P- 88

EH61X001
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u
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P- 91
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u

B7J50010
BJ18LAA1

P- 92

EJ23512G

BJ23512G

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Llum decoratiu encastable tipus downlight, 735.20WW extensive 1-10V-BL
de Simon o similar, amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular,
19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia
lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II,
cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, muntat
superficialment
Altres conceptes
Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X,
de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent
de 16 W, flux aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt,
col·locada superficial
Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X,
de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent
de 16 W, flux aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt
Altres conceptes
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Llum d'emergència rotulada no permanent i no estanca, amb grau de
protecció IP4X, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, amb
làmpada fluorescent de 16 W, flux aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu alt, col·locada superficial
Llum d'emergència rotulada no permanent i no estanca, amb grau de
protecció IP4X, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, amb
làmpada fluorescent de 16 W, flux aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu alt
Altres conceptes
Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu alt
Altres conceptes
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida
vertical, amb seient i tapa, color blanc i preu alt
Altres conceptes
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm
de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada
sobre moble
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80
cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu
superior
Altres conceptes
Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
maniguets
Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
maniguets
Altres conceptes

CODI
EJ24A121

UA
u

BJ24A121
11,84 €
81,99 €

P- 94

EJ28612A

u

BJ28612A
76,07000 €

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada
superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´
Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a
muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada de 1/2´´
Altres conceptes
Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de
llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´
Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, mural per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de 1/2´´
Altres conceptes

Pàg.:
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BH61X001

P- 89
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EJ2981B1

u

87,92 €
BJ2981B1
82,00000 €
P- 96

EJ2BD021

5,92 €

u

BJ2BD021

125,00 €
0,35325 €
114,46000 €

P- 97

EJ2Z4127

10,19 €

u

BJ2Z4127
144,18 €
0,16956 €

P- 98

EJ2ZN42K

118,55000 €

u

BJ2ZN42K

25,46 €

Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó
cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades,
amb entrada de 1/2´´
Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó
cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades,
amb entrada de 1/2´´
Altres conceptes
Mecanisme silenciós d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de regulació,
tub d'enllaç i flotador d'obertura i tanca incorporats, preu alt, fixat i connectat
amb entrada de 1/2´´
Mecanisme silenciós d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de regulació,
tub d'enllaç i flotador d'obertura i tanca incorporats, preu alt, amb entrada de
1/2´´
Altres conceptes
Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre
1/2´´ i entrada de 1/2´´
Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida
de 1/2´´ i entrada de 1/2´´
Altres conceptes
Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt,
amb dues unions roscades de 1/2´´
Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt,
amb dues unions roscades de 1/2´´
Altres conceptes

26,78 €

19,22000 €

7,56 €
19,80 €

8,46000 €

11,34 €
42,77 €
35,21000 €
7,56 €
10,63 €
3,07000 €
7,56 €

75,43 €
P- 99
0,49455 €

EJ33B16F

u

BJ33B16F

63,49000 €

11,45 €

P- 100

u

BJ3847D7

95,99 €

80,86000 €

EJ3847D7

P- 101

EJ42X001

15,13 €
BJ42X001

u

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de
diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació
Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç
de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal
Altres conceptes
Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de
PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC
Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats,
de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC
Altres conceptes
Dosificador de sabó vertical, model JEV de SIMEX, d'acer inoxidable amb
acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques
Dosificador de sabó vertical model J3V de SIMEX. Carcassa d'acer
inoxidable AISI 304 acabat satinat.
Altres conceptes

22,85 €
17,81000 €
5,04 €
15,04 €
5,43000 €
9,61 €
66,13 €

60,96000 €
5,17 €
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u
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u
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u
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P- 109
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u
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BMY31000
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B0A61500

u
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DESCRIPCIÓ
Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'acer inoxidable
Altres conceptes
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable
Altres conceptes
Porta-rotlles industrial per wc model HIGS de SIMEX. Cos d'acer inoxidable
satinat AISI 304
Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004
Porta-rotlles industrial per wc model HIGS de SIMEX. Cos d'acer inoxidable
satinat AISI 304
Altres conceptes
Vàlvula d'esfera manual de llautó recta , entrada per a roscar de diàmetre
3/4´´, sortida roscada de diàmetre 15mm, per a bateries, muntada
Vàlvula d'esfera manual de llautó recta, entrada per a roscar de diàmetre
3/4´´, sortida roscada de diàmetre 15mm, per a bateries
Altres conceptes
Escalfador acumulador elèctric de 30 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència,
dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una
classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013,
col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat
Escalfador acumulador elèctric de 30 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència,
dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una
classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013
Altres conceptes
Comptador d'aigua per velocitat de llautó, amb unions roscades de diàmtre
nominal 1´´, per a connectar a la bateria o al ramal.
Comptador d'aigua per velocitat de llautó, amb unions roscades de diàmtre
nominal 1´´, per a connectar a la bateria o al ramal.
Altres conceptes
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret
Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors
Altres conceptes
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret
Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors
Altres conceptes
Rètol senyalització isntal.lació de protecció contra incendis, quadrat 210x210
mm2 de panell de PVC de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE
23035-4, col.locat fixat mecànicament sobre parament vertical.
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
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DESCRIPCIÓ
Rètol senyalització isntal.lació de protecció contra incendis, quadrat 210x210
mm2 de panell de PVC de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE
23035-4
Altres conceptes
Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de
PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de
PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4
Altres conceptes
Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular,
de 320x126 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
A segons UNE 23035-4, col.locat fixat emcanicament sobre parament vertical.
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular,
de 320x126 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4
Altres conceptes
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de
pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i
tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar
de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i
tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer
Altres conceptes
Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment
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
Altres conceptes
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Amplificador mesclador per a sobretaula de 30 W de potència RMS, amb
sortida per a altaveus per a línia de 100 V, amb dues entrades de micròfon
(una amb prioritat), i entrada AUX/CD, amb sintonitzador de ràdio AM/FM i
entrada USB per reproduir arxius MP3, panell frontal amb controls de volum
individuals per a cada entrada i volum general i eqüalització i pantalla i teclat
per a control del sintonitzador de ràdio i el reproductor MP3, col·locat
Amplificador mesclador per a sobretaula de 60 W de potència RMS, amb
sortida per a altaveus per a línia de 100 V, amb dues entrades de micròfon
(una amb prioritat), i entrada AUX/CD, amb sintonitzador de ràdio AM/FM i
entrada USB per reproduir arxius MP3, panell frontal amb controls de volum
individuals per a cada entrada i volum general i eqüalització i pantalla i teclat
per a control del sintonitzador de ràdio i el reproductor MP3
Altres conceptes

312,55 €

302,67000 €

9,88 €

81,03 €
P- 116

EP35X001

72,82000 €
0,31000 €
7,90 €
9,26 €

0,36000 €

BP351AB3

u

Altaveu de sostre per a encastar, coaxial de dues vies, de forma circular, de
6,5´´ de diàmetre de l'altaveu de greus i 1,2´´ de diàmetre de l'altaveu d'aguts,
de 15 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 102
dB, encastat. Totalment instal.lat i provat.
Altaveu de sostre per a encastar, coaxial de dues vies, de forma circular, de
6,5´´ de diàmetre de l'altaveu de greus i 1,2´´ de diàmetre de l'altaveu
d'aguts, de 15 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió
sonora 102 dB
Altres conceptes

63,88 €

54,00000 €

9,88 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 117

CODI
EP434650

UA
m

BP434650

P- 118

EP49U010

m

BP49U010

P- 119

EP4HDMI2

m

BP43HDMI2

P- 120

EP731J82

u

BP73J180
BP7ZSR20

P- 121

EP73A114

u

BP73A114

P- 122

EP74C311

u

BP74C310

P- 123

EP7E1E10

u

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2
Altres conceptes
Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic
lliure d'halògens, col·locat en tub
Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic
lliure d'halògens
Altres conceptes
10 m de cable d'alta velocitat HDMI, 1080p (Full HD) - Canal de retorn
d'àudio - 4Kx2K - 1440p - 1080p - Blu-Ray -Suporta visualització completa de
1080p en alta definició amb transferència digital a velocitats de fins a 10,2
Gbps per a una qualitat d'imatge excel lent.
Connectors xapats en or de 24k amb cable trenat gruix amb nucli de 24 AWG
per millorar encara més la qualitat de la imatge. Cable lliure d'oxigen al 99,9%
perquè la degradació del senyal sigui mínima, compatible amb RoHS.
, col·locat sota tub o canal
10 m de cable d'alta velocitat HDMI, 1080p (Full HD) - Canal de retorn
d'àudio - 4Kx2K - 1440p - 1080p - Blu-Ray -Suporta visualització completa de
1080p en alta definició amb transferència digital a velocitats de fins a 10,2
Gbps per a una qualitat d'imatge excel lent.
Connectors xapats en or de 24k amb cable trenat gruix amb nucli de 24 AWG
per millorar encara més la qualitat de la imatge. Cable lliure d'oxigen al
99,9% perquè la degradació del senyal sigui mínima, compatible amb RoHS.
Altres conceptes
Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport
de mòdul ample
Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre
suport o sobre panell
Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre
mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets
Altres conceptes
Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI. Preu alt.
Totalment instal.lada i provada.
Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI. Preu alt
Altres conceptes
Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge,
amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats d'alçària, de 600x500 mm
(amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al
parament
Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge,
amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats d'alçària, de 600x500 mm
(amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau
Altres conceptes
Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2
ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE
802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i
connectat

Pàg.:
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PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

1,47 €

0,88200 €

P- 124

CODI
BP7E1E10

EP7Z0007

UA

u

0,59 €
0,86 €

P- 125

EP7Z1D58

u

0,27000 €
BP7Z1D58

0,59 €
15,42 €
P- 126

EP7Z6414

u

BP7Z6414
14,83000 €
P- 127

EP7ZA131

u

BP7ZA131

0,59 €
14,78 €
P- 128

EP7ZE091

8,81000 €

u

BP7ZE091

2,29000 €
3,68 €
24,02 €

P- 129

18,01000 €
6,01 €

u

BQ7116CF

347,54 €

327,79000 €

EQ7116CF

BQ7126A1

P- 130

EQ71AJ01

u

19,75 €
292,66 €

P- 131

EQ880002

u

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2
ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE
802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V
Altres conceptes
Certificació per una empresa independent, de tos els punts de veu i dades i
preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002, Classe E. Inclòs
redacció d'informe de resultats d'homologació i calibrat de l'equipament i les
certificacions.
Sense descomposició
Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a
muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de
cables, fixat mecànicament
Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a
muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de
cables
Altres conceptes
Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema
de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega
màxima de 20 kg i una fondària de 400 mm, fixada mecànicament
Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema
de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega
màxima de 20 kg i una fondària de 400 mm
Altres conceptes
Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3
ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i
un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat
Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3
ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació
i un cabal d'aire de 400 m3/h
Altres conceptes
Regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, per a
armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada
mecànicament
Regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, per a
armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal
Altres conceptes
Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm
d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler d'aglomerat amb laminat estratificat,
preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret
Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm
d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler d'aglomerat amb laminat estratificat,
preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges
Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb
clips
Altres conceptes
Ajudes per adaptar taulell existent de material petri a la nova ubicació. Inclós
desmuntatge, transport, formació de cantells i unions.
Altres conceptes
Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos
motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres
metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica

Pàg.:
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PREU
213,65000 €

79,01 €
6,33 €

6,33 €
224,63 €

149,83000 €

74,80 €
46,98 €

40,38000 €

6,60 €
185,38 €

178,60000 €

6,78 €
58,63 €

52,03000 €
6,60 €
186,61 €

162,61000 €

8,84952 €
15,15 €
81,52 €
81,52 €
320,63 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 132

CODI
BQ880002

EQ8AX001

UA

u

BQ8AX001

P- 133

P- 134

P- 135

P- 136

P- 137

P- 138

P- 139

EY01132A

EY03B000

EY03C000

FG000001

FP000010

KY01131A

KY030001

m

u

u

u

u

m

pa

Data: 16/03/18

DESCRIPCIÓ
Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, amb dos motors,
interruptor lluminós de parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres
metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 W, xemeneia telescòpica
Altres conceptes
Assecador de mans SIMEX MXNS DM548-973 o similar. Carcassa d'acer
inoxidable AISI 304 acabat setinat. Totalment instal·lat.
Assecador de mans model Airmax de SIMEX. Carcassa d'acer inoxidable
AISI 304 acabat setinat
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
299,94000 €

20,69 €
233,14 €
217,35000 €
15,79 €

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada
amb morter de ciment 1:4
Altres conceptes

3,10 €
3,10 €

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, menor a 60
cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària
Altres conceptes

4,38 €
4,38 €

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 90 a 120
cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària
Altres conceptes
Projecte de legalització de l'instal.lació elèctrica i inspecció de l'organisme
competent, inclos taxes .
Sense descomposició
Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita
existent, el mandrilat del ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia,
segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en
perfecte funcionament.
Sense descomposició

10,36 €
10,36 €
698,55 €
698,55 €
126,40 €

126,40 €

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada
amb morter de ciment 1:4
Altres conceptes
Partida alçada a justificar per ajudes de paleteria per l'execucció de forats en
parament per tal d'encastar instal.lacions. De diferents mides, quadrats,
restangulars o circulars. Inclou marcatge, execució i polit del forat.
Altres conceptes

4,92 €
4,92 €
385,44 €

385,44 €

Santa Cristina d´Aro, Març de 2018
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01

PRESSUPOST

CAPÍTOL

01

DEMOLICIONS I ENDERROCS

UA

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Data: 16/03/18

OBRA

NUM. CODI

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K2194421

m2

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 80)

5,33

93,230

496,92

2

K2164671

m2

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a
mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 79)

9,79

30,910

302,61

3

K21A3011

u

E04-Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 81)

8,76

1,000

8,76

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST BANC ALIMENTS

CAPÍTOL

02

OBRA

SUBCAPÍTOL

01

NUM. CODI
1

2

E618562K

E618566K

808,29

01.01

UA
m2

m2

TANCAMENTS I DIVISORIES

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb
filler calcari (P - 2)

30,24

47,990

1.451,22

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb
filler calcari (P - 3)

30,83

5,080

691,54

40,830

1.258,79

3

E66E0328

m2

Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre
laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de
suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels
taulers, col·locada. Hasta 1,20 m altura la mampara será opaca
(P - 4)

4

E612853K

m2

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm,
d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II
(P - 1)

53,61

5,990

321,12

5

E83E136B

m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix,
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de
roca (P - 8)

27,69

9,150

253,36

TOTAL

SUBCAPÍTOL
01

PRESSUPOST BANC ALIMENTS

CAPÍTOL

02

OBRA

SUBCAPÍTOL

02

REVESTIMENTS I SOSTRES

NUM. CODI
1

2

E8989240

E8251235

3.976,03

UA
m2

m2

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P
- 12)

3,92

199,330

781,37

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb

21,11

15,120

319,18

EUR

5,24

88,630

464,42

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per
a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim (P - 10)

33,71

8,100

273,05

m2

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb
rajola de gres porcellànic premsat amb acabat llis, llargària entre
115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i fixades amb
ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN
13888) (P - 7)

62,48

5,990

374,26

m2

Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix
15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques (P - 9)

15,86

1,470

23,31

3

E898K2A0

m2

Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. (P - 13)

4

E8449260

m2

5

E831G200

6

E83F5H03

TOTAL

SUBCAPÍTOL

2.235,59

01.02.02

OBRA

01

PRESSUPOST BANC ALIMENTS

CAPÍTOL

02

OBRA

SUBCAPÍTOL

03

PAVIMENTS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

E93AX002

m2

Capa de 3 cm morter autonivellant cementós per paviments
industrials en interior i exterior tipus Sikafloor mLevel-50 de SIKA
o similar. Resistència a comjpresió >15 N/mm2 (a 24
hores/+20ºC) i >30 N/mm2 (a 28 dies/+20ºC), resistècia a flexió >
7 N/mm2 (a 28 dies/+20ºC), retracció <-0,6 mm/m, reacció al foc
A1 i resistència a l'abració 12 cm3/50 cm2 (a 28 dies/+20ºC). (P 14)

71,38

36,550

2.608,94

2

E93AX003

m2

Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y
endurecedor amínico en emulsión acuosa, color rojo RAL 3016,
acabado satinado, aplicada en dos manos (rendimiento: 0,225
kg/m² cada mano), sobre superficies interiores de hormigón o de
mortero autonivelante, en suelos de garajes
(P - 15)

78,04

36,550

2.852,36

TOTAL

01.02.01

OBRA

rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 6)

NUM. CODI

136,13

Pàg.: 2

Data: 16/03/18

SUBCAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST BANC ALIMENTS

CAPÍTOL

02

OBRA

SUBCAPÍTOL

04

TANCAMENTS PRACTICABLES

NUM. CODI

5.461,30

01.02.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EAF14574

u

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (P - 16)

211,24

1,000

211,24

2

EAF1J734

u

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa lateral o central,
per a un buit d'obra aproximat de 315x120 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a

330,02

1,000

330,02

EUR
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Pàg.: 3

Data: 16/03/18
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana (P - 17)

SUBCAPÍTOL

3

EAM11AA5

m2

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix,
amb una fulla batent, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 18)

278,46

6,130

1.706,96

4

EAQD2275

u

Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm
d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de roure , per a envernissar,
de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada (P - 19)

119,58

1,000

119,58

5

EASA71N2

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una
llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada (P - 21)

238,83

1,000

238,83

6

EAQQX001

u

Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm
de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm
d'amplària i 190 cm d'alçària (P - 20)

109,28

2,000

218,56

7

EM15X001

u

Electroimant per retenció de porta tallafocs, de 24 Vcc i 590 N de
força màxima de retenció, amb caixa de bornes de ABS, polsador
de desbloqueig i placa d'ancoratge articulada. Inclús elements de
fixació. Inclou font d'alimentació.

72,26

1,000

72,26

(P - 69)
TOTAL

SUBCAPÍTOL
01

PRESSUPOST BANC ALIMENTS

CAPÍTOL

03

SANEJAMENT

NUM. CODI
1
2

3

4

5

EY01132A
FP000010

ED111B21

ED11X177

EY03C000

UA
m
u

m

m

u

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 75)

3,07

1,000

3,07

Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de
la fita existent, el mandrilat del ùltim tram construït i la col·locació
del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la
connexió totalment acabada i en perfecte funcionament. (P - 78)

126,40

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 22)

12,69

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 23)

19,73

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit,
de 90 a 120 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 77)

10,36

1,000

126,40

1,000

19,600

12,69

EY03B000

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit,
menor a 60 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 76)

4,38

1,000

4,38

7

EJ33B16F

u

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4
amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita
evacuació (P - 67)

22,85

1,000

22,85

Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 115 mm de
diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora
formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols (P 5)

63,20

E7DZX2C2

TOTAL

u

CAPÍTOL

01.03

OBRA

01

PRESSUPOST BANC ALIMENTS

CAPÍTOL

04

AIGUA I APARELLS SANITARIS

3,000

EUR

AMIDAMENT

IMPORT

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 82)

4,89

1,000

4,89

2

EFC15C25

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 30)

4,86

5,000

24,30

3

EFF16452

m

Tub de polibutilè a pressió de 16 mm de diàmetre nominal exterior
i 2 mm de gruix, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 31)

5,84

6,600

38,54

4

EFQ36C6L

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 18 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 (P - 34)

8,74

6,600

57,68

5

EJ2Z4127

u

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida
de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´ (P - 66)

42,77

3,000

128,31

6

EJ23512G

u

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb
dues entrades de maniguets (P - 64)

95,99

1,000

95,99

7

EJ24A121

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 65)

17,92

1,000

17,92

TOTAL

SUBCAPÍTOL

367,63

01.04.01

OBRA

01

PRESSUPOST BANC ALIMENTS

CAPÍTOL

04

AIGUA I APARELLS SANITARIS

SUBCAPÍTOL

02

UA

APARELLS SANITARIS

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EJ13B712

u

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals (P - 62)

125,00

1,000

125,00

2

EJ14B11P

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 63)

144,18

1,000

144,18

OBRA

01

PRESSUPOST BANC ALIMENTS

CAPÍTOL

05

ENLLUMENAT I ELECTRICITAT

SUBCAPÍTOL

01

ENLLUMENAT

NUM. CODI

269,18

01.04.02

SUBCAPÍTOL

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EH619S8B

u

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de
protecció IP4X, de forma circular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 16 W, flux aproximat
de 200 a 240 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada
superficial (P - 61)

81,99

4,000

327,96

2

EH13X001

u

Llumenera decorativa per a línia continua, CoreLine LED Carril
LL121X de 1,7 m de PHILIPS o similar, con lampara Philips
Fortimo LED Line 1R o similar, muntada superficialment al sostre
(P - 59)

124,87

12,000

1.498,44

3

EH2LX001

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight, 735.20WW extensive
1-10V-BL de Simon o similar, amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini

126,84

5,000

634,20

189,60

756,06

PREU

m

386,71

10,36

DESCRIPCIÓ

KY01131A

TOTAL
1,000

AIGUA

1

NUM. CODI

6

8

UA

2.897,45

01.02.04

OBRA

01

NUM. CODI

Pàg.: 4

Data: 16/03/18

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

PRESSUPOST

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

PRESSUPOST

Pàg.: 5

Data: 16/03/18
especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i
vidre transparent i grau de protecció IP54, muntat superficialment
(P - 60)

TOTAL

SUBCAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST BANC ALIMENTS

CAPÍTOL

05

ENLLUMENAT I ELECTRICITAT

SUBCAPÍTOL

02

QUADRES

NUM. CODI
1

EG146B02

2.460,60

01.05.01

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb
porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment. Amp portella transparent i clau. Totalment
instal.lat i provat. (P - 35)

368,38

1,000

368,38

OBRA

01

PRESSUPOST BANC ALIMENTS

CAPÍTOL

05

ENLLUMENAT I ELECTRICITAT

SUBCAPÍTOL

04

NUM. CODI

Pàg.: 6

Data: 16/03/18

UA

CABLEJAT

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EG312536

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 4 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub. (P - 49)

2,03

0,000

0,00

2

EG312664

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 tub (P - 50)

7,15

0,000

0,00

3

EG312336

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 canal o safata (P - 46)

1,81

22,000

39,82

2

EG151421

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau
de protecció IP-54, encastada (P - 36)

6,09

5,000

30,45

3

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 (P - 51)

20,20

2,000

40,40

4

EG312346

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 canal o safata (P - 47)

2,28

0,000

0,00

4

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 (P - 52)

20,39

2,000

40,78

5

EG312354

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 48)

3,98

12,000

47,76

5

EG415A9C

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 (P - 53)

20,72

1,000

20,72

6

EG312134

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 45)

1,18

410,000

483,80

6

EG42G29H

u

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 54)

140,23

2,000

280,46

TOTAL

TOTAL

SUBCAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST BANC ALIMENTS

CAPÍTOL

05

ENLLUMENAT I ELECTRICITAT

SUBCAPÍTOL

03

MECANISMES

NUM. CODI

781,19

01.05.02

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EG621193

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat (P - 58)

9,45

5,000

47,25

2

EG611021

u

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada (P 55)

1,49

7,000

10,43

3

EG612021

u

Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada (P
- 56)

2,61

1,000

2,61

4

EG61X001

u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars de la sèrie Caixes per encastar Simon 500
CIMA de SIMON referència 51000307-030 o similar, muntat
superficial o encastat. (P - 57)

49,33

1,000

49,33

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.05.03

109,62

EUR

SUBCAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST BANC ALIMENTS

CAPÍTOL

05

ENLLUMENAT I ELECTRICITAT

SUBCAPÍTOL

05

CANALITZACIONS

NUM. CODI

571,38

01.05.04

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EG22H911

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
keyboard_arrow_down JUSTIFICAC (P - 40)

2,08

10,000

20,80

2

EG2DF6HB

m

Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport (P - 44)

43,35

2,300

99,71

3

EG2DF6H2

m

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50
mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport (P - 43)

28,31

0,000

0,00

4

EG2DF3D2

m

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30
mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport. Totalment instal.lada i
provada. (P - 42)

16,01

11,000

176,11

5

EG2A1E12

m

Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de
maquinaria , amb lateral llis, de 60x100 mm, muntada
superficialment (P - 41)

9,38

0,000

0,00

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

PRESSUPOST
6

7

EG22H711

EG22H811

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

m

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 38)

1,40

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 39)

1,63

PRESSUPOST

Pàg.: 7

Data: 16/03/18
0,000

0,00

KY030001

pa

Partida alçada a justificar per ajudes de paleteria per l'execucció
de forats en parament per tal d'encastar instal.lacions. De
diferents mides, quadrats, restangulars o circulars. Inclou
marcatge, execució i polit del forat. (P - 83)

385,44

1,000

385,44

9

E84ZG1D0

u

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per
portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix
laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria
d'acer galvanitzat (P - 11)

90,06

0,000

0,00

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 - 37)

2,58

TOTAL

m

SUBCAPÍTOL
01

PRESSUPOST BANC ALIMENTS

CAPÍTOL

06

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

SUBCAPÍTOL

01

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

NUM. CODI

200,000

UA

DESCRIPCIÓ

OBRA

01

PRESSUPOST BANC ALIMENTS

CAPÍTOL

07

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

UA

AMIDAMENT

IMPORT

1

EEV3X010

u

Control remot cable senzill per hotel color blanc de LG, model
PQRCHCA0QW o equivalent (P - 26)

166,31

1,000

166,31

2

EEDEX013

u

Conjunt d'unitat interior i exterior LG Confort Connect, compatible
amb unitats exteriors multi-inverter i 1x1, model interior
PM12SP.NSJ i model exterior PM12SP.UA3. Potencia de 3.5 KW
en fred i 3.8 KW en calor o equivalent. (P - 24)

758,72

1,000

758,72

3

EEV42001

u

Instal·lació elèctrica de punt de control (P - 27)

87,27

1,000

87,27

4

EF5B24B1

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 - 29)

6,25

4,480

28,00

5

EF5A52B1

m

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0,8 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 superficialment (P - 28)

7,51

4,480

33,64

6

EFQ3381L

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 6 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 (P - 32)

4,55

4,480

20,38

7

EFQ3384L

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 12 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 (P - 33)

5,27

4,480

23,61

8

EEKN1KG0

u

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat

233,55

1,000

233,55

EUR

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EM31261J

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 70)

47,23

1,000

47,23

2

EM31351J

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 71)

81,03

1,000

81,03

3

EMSB31P2

u

Rètol senyalització isntal.lació de protecció contra incendis,
quadrat 210x210 mm2 de panell de PVC de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col.locat fixat mecànicament
sobre parament vertical. (P - 72)

9,26

2,000

18,52

4

EMSB54L2

u

Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical (P - 73)

8,69

1,000

8,69

5

EMSBCDP2

u

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x126 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col.locat fixat
emcanicament sobre parament vertical. (P - 74)

7,88

6,000

47,28

6

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 (P - 68)

31,56

2,000

63,12

516,00

PREU

1.351,48

01.06.01

1.198,06

01.05.05

OBRA

SUBCAPÍTOL

NUM. CODI

8

10 EG21271J

platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z i
fixada al bastiment (P - 25)

0,00
TOTAL

0,000

Pàg.: 8

Data: 16/03/18

TOTAL

CAPÍTOL
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NUM. CODI
1

UA

PRESSUPOST

Pàg.: 9

Data: 16/03/18

OBRA
SUBCAPÍTOL

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 7)

TANCAMENT I DIVISORIES

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix,
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de
roca (P - 9)

27,69

153,576

4.252,52

51,192

1.172,30

E83E136B

m2

2

E83EX001

m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix,
fixada mecànicament (P - 10)

22,90

3

E612BR1K

m2

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

29,88

21,607

645,62

4

E652X001

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W (P - 3)

44,45

10,602

471,26

Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre
laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de
suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels
taulers, col·locada. Hasta 1,20 m altura la mampara será opaca
(P - 4)

136,13

5

E66E0328

m2

13,400

1.824,14

6

EAM11AA5

m2

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix,
amb una fulla batent, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 17)

278,46

23,775

6.620,39

7

E66E33M6

m2

Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent
de 40 mm de gruix i 82,5x210 cm de llum de pas, inclosa la
ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini,
col·locat (P - 5)

221,84

1,000

221,84

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

30,64

8

E612B51K

TOTAL

m2

SUBCAPÍTOL
01

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES

CAPÍTOL

08

OBRA

SUBCAPÍTOL

02

REVESTIMENTS I SOSTRES

NUM. CODI

1,860

UA

DESCRIPCIÓ

56,99

3

E8432154

m2

Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista
de fibra vegetal fina, de 60x60 cm i 35 mm de gruix, amb cantell
rebaixat/ranurat (D) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció
acústica C segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria
oculta d'acer galvanitzat, sistema desmuntable, format per perfils
principals amb forma de T invertida 35 mm de base, col·locat
cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 11)

39,96

146,310

5.846,55

4

E8449260

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per
a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim (P - 12)

33,71

3,200

107,87

5

E831G200

m2

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb
rajola de gres porcellànic premsat amb acabat llis, llargària entre
115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i fixades amb
ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN
13888) (P - 8)

62,48

1,860

116,21

TOTAL

SUBCAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES

08

OBRA

SUBCAPÍTOL

03

PAVIMENTS

NUM. CODI

AMIDAMENT

IMPORT

1

E898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis de color a definir per la DF, amb una capa segelladora i
dues d'acabat (P - 13)

4,04

189,600

765,98

2

E8251235

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb

21,11

18,120

382,51

EUR

UA

DESCRIPCIÓ

7.219,12

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

E9C1141A

m2

Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús
interior normal (P - 15)

25,33

150,650

3.815,96

2

E93AX001

m2

Formació de rampa <1% per cubrir desnivell de 5 cm amb
recrescut del suport de paviments, amb morter de ciment 1:4 (P 14)

7,78

48,210

375,07

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.08.03

OBRA

01

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES

CAPÍTOL

08

OBRA

SUBCAPÍTOL

04

TANCAMENTS PRACTICABLES

UA

DESCRIPCIÓ

4.191,03

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EAF5X001

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 270x270 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (P - 16)

747,66

1,000

747,66

2

EAM11AA5

m2

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix,
amb una fulla batent, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 17)

278,46

9,548

2.658,74

3

EAQD2275

u

Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm
d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de roure , per a envernissar,
de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada (P - 18)

119,58

1,000

119,58

4

EAQFX001

u

Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de
100x 210 cm, de cares llises, acabat superficial ambfusta de faig
envernissat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base
amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa

224,88

1,000

224,88

15.265,06

PREU

01.08.02

CAPÍTOL

NUM. CODI

01.08.01

OBRA

Pàg.: 10

Data: 16/03/18

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

PRESSUPOST

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

PRESSUPOST

Pàg.: 11

Data: 16/03/18

Pàg.: 12

Data: 16/03/18

encastada (P - 19)
5

6

EAQP1111

EAQQX001

TOTAL

m2

u

SUBCAPÍTOL

OBRA

09

NUM. CODI

14,09

Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm
de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm
d'amplària i 190 cm d'alçària (P - 21)

109,28

2,500

UA

35,23

2,000

218,56

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

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 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 23)

12,69

12,700

161,16

2

ED111B11

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 32 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 22)

12,39

0,000

0,00

3

EY01132A

m

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 133)

3,10

5,500

17,05

4

FP000010

u

Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de
la fita existent, el mandrilat del ùltim tram construït i la col·locació
del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la
connexió totalment acabada i en perfecte funcionament. (P - 137)

126,40

1,000

126,40

5

ED11X177

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 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 24)

19,73

3,000

59,19

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit,
de 90 a 120 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 135)

10,36

3,000

13,14

1,000

22,85

u

7

EY03B000

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit,
menor a 60 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 134)

4,38

8

EJ33B16F

u

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4
amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita
evacuació (P - 99)

22,85

Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o
a un sifó de PVC (P - 100)

15,04

Comptador d'aigua per velocitat de llautó, amb unions roscades
de diàmtre nominal 1´´, per a connectar a la bateria o al ramal. (P
- 107)

84,38

9

EJ3847D7

10 EJM15010

u

u

1,000

1,000

01

AIGUA

UA

1,000

17,82

2,000

35,64

12 ENE18304

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de
PN, roscat, muntat superficialment (P - 114)

27,66

1,000

27,66

13 E7DZX2C2

u

Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 115 mm de
diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora
formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols (P 6)

63,20

5,000

316,00

01.09

888,87

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

KY01131A

m

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 138)

4,92

1,000

4,92

2

EFC15C25

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 44)

4,86

5,000

24,30

3

EFC14B22

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2.8
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 43)

3,58

11,590

41,49

4

EJA2A350

u

Escalfador acumulador elèctric de 30 l de capacitat, amb cubeta
d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal, de 750 a
1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en
posició horitzontal amb fixacions murals i connectat (P - 106)

150,83

1,000

150,83

5

EFQ36E7L

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 22 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 (P - 51)

15,56

11,590

180,34

6

EFQ36E9L

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 28 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 (P - 52)

16,71

5,000

83,55

7

EFF16452

m

Tub de polibutilè a pressió de 16 mm de diàmetre nominal exterior
i 2 mm de gruix, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 45)

5,84

8,120

47,42

8

EFQ36C6L

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 18 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 (P - 50)

8,74

8,120

70,97

9

EJ23512G

u

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb
dues entrades de maniguets (P - 92)

95,99

1,000

95,99

10 EJ24A121

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 93)

17,92

2,000

35,84

11 EJ2Z4127

u

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida
de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´ (P - 97)

42,77

10,000

427,70

12 EJ28612A

u

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori
de tub, amb dues entrades de 1/2´´ (P - 94)

81,29

1,000

81,29

13 EJ2981B1

u

Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment,
de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de
3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´ (P - 95)

26,78

1,000

26,78

14 EJ5Z1RG5

u

Vàlvula d'esfera manual de llautó recta , entrada per a roscar de
diàmetre 3/4´´, sortida roscada de diàmetre 15mm, per a bateries,
muntada (P - 105)

10,50

7,000

73,50

15 EJ2ZN42K

u

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica,

10,63

7,000

74,41

84,38

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´,
de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb
revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó,
amb volant d'acer, muntada superficialment (P - 113)

DESCRIPCIÓ

1

15,04

u

CAPÍTOL

SUBCAPÍTOL

10,36

11 EN111G67

TOTAL

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES
AIGUA I APARELLS SANITARIS

SANEJAMENT

DESCRIPCIÓ

ED111B21

EY03C000

01
10

4.004,65

1

6

OBRA
CAPÍTOL

NUM. CODI

01.08.04
01

CAPÍTOL

Fulla fixa desmuntable per a registre interior, de fusta, col·locat
amb fixacions mecàniques amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 12 mm de gruix i >=
800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, treballat al taller (P 20)

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

PRESSUPOST

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

PRESSUPOST

Pàg.: 13

Data: 16/03/18
preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 98)

TOTAL

01.10.01

SUBCAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES

CAPÍTOL

10

AIGUA I APARELLS SANITARIS

SUBCAPÍTOL

02

APARELLS SANITARIS

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

1.419,33

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EJ13B712

u

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals (P - 89)

125,00

1,000

125,00

2

EJ14B11P

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 90)

144,18

2,000

288,36

3

EJ18LAAL

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de
70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària,
preu superior, col·locada sobre moble (P - 91)

75,43

1,000

75,43

Mecanisme silenciós d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de
regulació, tub d'enllaç i flotador d'obertura i tanca incorporats,
preu alt, fixat i connectat amb entrada de 1/2´´ (P - 96)

19,80

Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 102)

72,08

4

5

EJ2BD021

EJ46U010

u

u

2,000

39,60

144,16

EJ46U020

u

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 103)

270,25

2,000

540,50

7

EJ42X001

u

Dosificador de sabó vertical, model JEV de SIMEX, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat ,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 101)

66,13

2,000

132,26

8

EJ4ZX001

u

Porta-rotlles industrial per wc model HIGS de SIMEX. Cos d'acer
inoxidable satinat AISI 304 (P - 104)

5,31

2,000

10,62

9

EQ8AX001

u

Assecador de mans SIMEX MXNS DM548-973 o similar.
Carcassa d'acer inoxidable AISI 304 acabat setinat. Totalment
instal·lat. (P - 132)

233,14

1,000

233,14

10 EQ7116CF

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700
mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler d'aglomerat amb
laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC,
amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la
paret (P - 129)

186,61

4,000

746,44

Ajudes per adaptar taulell existent de material petri a la nova
ubicació. Inclós desmuntatge, transport, formació de cantells i
unions. (P - 130)

81,52

TOTAL

u

SUBCAPÍTOL
01

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES

CAPÍTOL

11

ENLLUMENAT, ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

SUBCAPÍTOL

01

ENLLUMENAT

NUM. CODI
1

EH619S8B

1,000

01.10.02

OBRA

UA
u

DESCRIPCIÓ
Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de
protecció IP4X, de forma circular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 16 W, flux aproximat
de 200 a 240 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada
superficial (P - 87)

EH61X001

u

Llum d'emergència rotulada no permanent i no estanca, amb grau
de protecció IP4X, de forma circular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 16 W, flux aproximat
de 200 a 240 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada
superficial (P - 88)

87,92

2,000

175,84

3

EH22CA61

u

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W
de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, Led
temperatura de color 3000K protecció IP44, no regulable,
encastada (P - 85)

138,32

25,000

3.458,00

4

EH2LX001

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight, 735.20WW extensive
1-10V-BL de Simon o similar, amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i
vidre transparent i grau de protecció IP54, muntat superficialment
(P - 86)

126,84

15,000

1.902,60

SUBCAPÍTOL

01.11.01

OBRA

01

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES

CAPÍTOL

11

ENLLUMENAT, ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

SUBCAPÍTOL

NUM. CODI

6

11 EQ71AJ01

2

TOTAL
2,000

02

UA

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

81,99

7,000

573,93

EUR

6.110,37

QUADRES

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EG480001

u

Protecció combinada contra sobretensiones combinades (P+T)
del tipus 2, model Quick PRD40r 3P+N de '' schneider '' o similar,
per xarxes trifásiques, incluida bobina d'emisió i PIA de 2x10,
muntat en carril DIN. (P - 73)

266,29

1,000

266,29

2

EG41X50D

u

Interruptor automàtico magnetotèrmic tipus IGA de 63 A
d'intensitat nominal, amb PIA corba C, 3P+N amb bobina
d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'ample, muntat amb perfil DIN. Totalment
instal.lat i provat. (P - 71)

238,97

1,000

238,97

3

EG146B02

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb
porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment. Amp portella transparent i clau. Totalment
instal.lat i provat. (P - 53)

368,38

2,000

736,76

4

EG151421

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau
de protecció IP-54, encastada (P - 54)

6,09

12,000

73,08

5

EG42G29H

u

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 72)

140,23

12,000

1.682,76

6

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 (P - 67)

20,20

8,000

161,60

7

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 (P - 68)

20,39

14,000

285,46

8

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 (P - 74)

83,09

1,000

83,09

9

EGDZ1102

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 84)

34,86

1,000

34,86

81,52

2.417,03

Pàg.: 14

Data: 16/03/18

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves
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Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves
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Pàg.: 15

Data: 16/03/18

10 EG380907

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 66)

9,69

12,000

116,28

11 EGC64890

u

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble
conversió, de 4 kVA de potència, temps d'autonomia de 15
minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos
(PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada
>0,99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,9,
sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150%
durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, possibilitat
de connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació remota
mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech,
comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM,
bypass estàtic, format torre o rack 19´´, col·locat (P - 83)

3.599,61

1,000

3.599,61

Projecte de legalització de l'instal.lació elèctrica i inspecció de
l'organisme competent, inclos taxes . (P - 136)

698,55

1,000

698,55

13 EG415A9C

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 (P - 69)

20,72

2,000

41,44

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 (P - 70)

20,98

TOTAL

u

SUBCAPÍTOL
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03

MECANISMES

NUM. CODI

26,000

01.11.02

OBRA

UA

DESCRIPCIÓ

u

SUBCAPÍTOL

OBRA

01
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SUBCAPÍTOL

04

CABLEJAT

UA

AMIDAMENT

IMPORT

EG621193

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat (P - 80)

9,45

8,000

75,60

2

EG621G93

u

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat (P - 81)

9,68

2,000

19,36

3

EG611021

u

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada (P 75)

1,49

12,000

17,88

4

EG612021

u

Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada (P
- 76)

2,61

6,000

15,66

5

EG613021

u

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada (P
- 77)

3,24

2,000

6,48

6

EG61X001

u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars de la sèrie Caixes per encastar Simon 500
CIMA de SIMON referència 51000307-030 o similar, muntat
superficial o encastat. (P - 78)

49,33

10,000

493,30

7

EG61X002

u

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, de superficie
(P - 79)

3,24

2,000

6,48

8

EG63X001

u

Presa de corrent de la sèrie LS 990 de JUNG o similar, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
encastada (P - 82)

5,60

16,000

89,60

EP73A114

u

Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI. Preu
alt. Totalment instal.lada i provada. (P - 121)

24,02

3,000

72,06

10 EP731J82

u

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45,

14,78

20,000

295,60

EUR

6,33

40,000

DESCRIPCIÓ

253,20

1.345,22

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EG315184

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 25 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 65)

5,54

35,000

193,90

2

EG312336

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 canal o safata (P - 62)

1,81

886,000

1.603,66

3

EG312346

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 canal o safata (P - 63)

2,28

25,000

57,00

4

EG312354

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 64)

3,98

28,000

111,44

5

EG312134

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 61)

1,18

750,000

885,00

6

EP4HDMI2

m

10 m de cable d'alta velocitat HDMI, 1080p (Full HD) - Canal de
retorn d'àudio - 4Kx2K - 1440p - 1080p - Blu-Ray -Suporta
visualització completa de 1080p en alta definició amb
transferència digital a velocitats de fins a 10,2 Gbps per a una
qualitat d'imatge excel lent.
Connectors xapats en or de 24k amb cable trenat gruix amb nucli
de 24 AWG per millorar encara més la qualitat de la imatge. Cable
lliure d'oxigen al 99,9% perquè la degradació del senyal sigui
mínima, compatible amb RoHS.
, col·locat sota tub o canal (P - 119)

15,42

2,000

30,84

7

EP434650

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal (P - 117)

1,47

554,000

814,38

8.564,23

PREU

Certificació per una empresa independent, de tos els punts de
veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC
11801:2002, Classe E. Inclòs redacció d'informe de resultats
d'homologació i calibrat de l'equipament i les certificacions. (P 124)
01.11.03

545,48

1

9

11 EP7Z0007

NUM. CODI

u

14 EG415A9D

categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample (P - 120)

TOTAL

12 FG000001

Pàg.: 16

Data: 16/03/18

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.11.04

OBRA
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05

CANALITZACIONS

NUM. CODI
1

EG22H711

UA
m

DESCRIPCIÓ
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa

3.696,22

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1,40

755,000

1.057,00

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

PRESSUPOST

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

PRESSUPOST

Pàg.: 17

Data: 16/03/18
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 55)

2

3

EG22H911

EG2DF6HB

m

m

dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats
d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre
securitzat amb pany i clau, fixat al parament (P - 122)

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
keyboard_arrow_down JUSTIFICAC (P - 56)

2,08

Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport (P - 60)

43,35

39,000

2,300

81,12

EG2DF6H2

m

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50
mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport (P - 59)

28,31

22,000

622,82

5

EG2DF3D2

m

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30
mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport. Totalment instal.lada i
provada. (P - 58)

16,01

0,000

0,00

Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de
maquinaria , amb lateral llis, de 60x100 mm, muntada
superficialment (P - 57)

9,38

Partida alçada a justificar per ajudes de paleteria per l'execucció
de forats en parament per tal d'encastar instal.lacions. De
diferents mides, quadrats, restangulars o circulars. Inclou
marcatge, execució i polit del forat. (P - 139)

385,44

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 138)

4,92

7

8

EG2A1E12

KY030001

KY01131A

TOTAL

m

pa

m

SUBCAPÍTOL
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CAPÍTOL
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SUBCAPÍTOL

06

EQUIPS DE TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS

1

2

EP35X001

EP31U925

UA
u

u

DESCRIPCIÓ

1,000

385,44

6,400

31,49
2.362,00

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Altaveu de sostre per a encastar, coaxial de dues vies, de forma
circular, de 6,5´´ de diàmetre de l'altaveu de greus i 1,2´´ de
diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 15 W RMS de potència, per a
línia de 100 V, nivell de pressió sonora 102 dB, encastat.
Totalment instal.lat i provat. (P - 116)

63,88

2,000

127,76

Amplificador mesclador per a sobretaula de 30 W de potència
RMS, amb sortida per a altaveus per a línia de 100 V, amb dues
entrades de micròfon (una amb prioritat), i entrada AUX/CD, amb
sintonitzador de ràdio AM/FM i entrada USB per reproduir arxius
MP3, panell frontal amb controls de volum individuals per a cada
entrada i volum general i eqüalització i pantalla i teclat per a
control del sintonitzador de ràdio i el reproductor MP3, col·locat (P
- 115)

312,55

0,000

224,63

1,000

224,63

7

EP7E1E10

u

Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps
RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació
Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb
alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 123)

292,66

1,000

292,66

8

EP7ZE091

u

Regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2P+T de 16 A i
250 V, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge
horitzontal, fixada mecànicament (P - 128)

58,63

1,000

58,63

9

EP7Z6414

u

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack
19´´, sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats
d'alçària, per a una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de
400 mm, fixada mecànicament (P - 126)

46,98

2,000

93,96

10 EP7ZA131

u

Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´,
amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de
tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat (P 127)

185,38

1,000

185,38

SUBCAPÍTOL

Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2,
aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub (P - 118)

0,86

26,000

22,36

4

EG22H711

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 55)

1,40

26,000

36,40

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu,

347,54

1,000

01.11.06

OBRA

01

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES

CAPÍTOL

12

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

NUM. CODI

01

UA

347,54

EUR

1.389,32

CLIMATITZACIÓ

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EEDEX012

u

Unitat interior MultiV de LG Cassette 4 vies 90x90,model
ARNU24GTPC4, de 7.1 KW en fred i 8 KW en calor o equivalent.
(P - 31)

1.469,52

3,000

4.408,56

2

EEDEX010

u

Unitat interior MultiV de LG Cassette 4 vies 60x60,model
ARNU12GTRC4, de 3.6 KW en fred i 4KW en calor o equivalent.
(P - 29)

1.184,66

1,000

1.184,66

3

EEDEX011

u

Unitat interior MultiV de LG Cassette 4 vies 60x60,model
ARNU15GTQC4, de 4.5 KW en fred i 5KW en calor o equivalent.
(P - 30)

1.289,66

2,000

2.579,32

4

EED5X010

u

Unitat exterior LG Multi V S monofàsic, model ARUN040GSSO,
de 12.1 KW en fred i 12.5 KW en calor o equivalent (P - 28)

4.119,31

2,000

8.238,62

5

EEV3X011

u

Control remot cable senzill color negre de LG, model
PQRCVCL0Q o equivalent (P - 34)

166,31

1,000

166,31

6

EEV3X012

u

Control remot cable senzill color blanc de LG, model
PQRCVCL0QW o equivalent (P - 35)

166,31

3,000

498,93

7

EEV42001

u

Instal·lació elèctrica de punt de control (P - 36)

87,27

4,000

349,08

8

EF5B24B1

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 - 40)

6,25

25,896

161,85

9

EF5A52B1

m

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0,8 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 superficialment (P - 38)

7,51

25,896

194,48

10 EF5A42B1

m

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat

5,94

22,524

133,79

0,00

m

u

Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6
F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
amb organitzador de cables, fixat mecànicament (P - 125)

SUBCAPÍTOL

EP49U010

EP74C311

u

84,42

3

5

EP7Z1D58

TOTAL

01.11.05

OBRA

NUM. CODI

9,000

6

99,71

4

6

Pàg.: 18

Data: 16/03/18

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves
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Pàg.: 19

Data: 16/03/18
mitjà i col·locat superficialment (P - 37)

27)

11 EF5A62B1

m

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0,8 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 superficialment (P - 39)

8,25

22,524

185,82

12 EFQ3381L

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 6 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 (P - 46)

4,55

25,896

117,83

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 10 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 (P - 47)

4,82

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 12 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 (P - 48)

5,27

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 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 (P - 49)

5,19

13 EFQ3383L

14 EFQ3384L

15 EFQ3385L

m

m

m

22,524

25,896

22,524

108,57

136,47

116,90

16 EFA25745

m

Tub de PVC de 25 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió
nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 41)

10,39

20,500

213,00

17 EFA26745

m

Tub de PVC de 32 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió
nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 42)

13,86

17,000

235,62

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.12.01

OBRA

01

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES

CAPÍTOL

12

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

SUBCAPÍTOL

02

VENTILACIÓ

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

Pàg.: 20

Data: 16/03/18

5

EE41X772

u

Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual,
de 125 mm de diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat (P - 26)

97,81

4,000

391,24

6

EEKNX001

u

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 700x600 mm, aletes en Z i
fixada al bastiment (P - 32)

15,79

3,000

47,37

TOTAL

SUBCAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST LOCAL DE JOVES

CAPÍTOL

13

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

NUM. CODI

IMPORT

1

EEM3X001

u

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, model SILENT 100
de S&P o similar, encastat. Conectat al circuit d'alimentació del
bany. Totalment insta.lat i provat. (P - 33)

83,29

2,000

166,58

2

EQ880002

u

Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada
amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres
velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w,
xemeneia telescòpica (P - 131)

320,63

1,000

320,63

3

EE41B542

u

Mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia individual,
de 125 mm de diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat (P - 25)

115,56

23,000

2.657,88

4

EE41XQ52

u

Barret de xemeneia amb entrada d'aire per a la formació de
xemeneia col·lectiva, de 125 mm de diàmetre nominal i 185 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de triple paret amb
aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana
mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat (P -

219,69

1,000

219,69

EUR

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

EM31261J

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 108)

47,23

2,000

94,46

2

EM31351J

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 109)

81,03

1,000

81,03

3

EMSB31P2

u

Rètol senyalització isntal.lació de protecció contra incendis,
quadrat 210x210 mm2 de panell de PVC de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col.locat fixat mecànicament
sobre parament vertical. (P - 110)

9,26

3,000

27,78

4

EMSB54L2

u

Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical (P - 111)

8,69

1,000

8,69

5

EMSBCDP2

u

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x126 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col.locat fixat
emcanicament sobre parament vertical. (P - 112)

7,88

5,000

39,40

TOTAL

AMIDAMENT

UA

3.803,39

1

19.029,81

PREU

01.12.02

CAPÍTOL

01.13

251,36

EUR

Projecte executiu de banc d´aliments i local de joves

PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST 

CAPÍTOL

14

ALTRES

NUM. CODI

Pàg.: 21

Data: 16/03/18

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

PA000002

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de
l'obra (P - 84)

5.291,65

1,000

5.291,65

2

PA000003

pa

Partida alçada Seguretat i Salut (P - 85)

2.116,66

1,000

2.116,66

TOTAL

CAPÍTOL

01.14

7.408,31

EUR
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PRESSUPOST
PRESSUPOST
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL CONSTRUCCIÓ (PEM)

EUROS
112.875,05 €.-

DESPESES GENERALS (13%)
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)

14.673,76 €.6.772,50 €.-

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTA (PEC)

134.321,31 €.-

I.V.A. (21%)

28.207,47 €.-

TOTAL PRESSUPOST OBRA

162.528,78 €.-

ASCENDEIX EL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DEL PRESENT PROJECTE A LA
QUANTITAT DE CENT SEIXANTA-DOS MIL CINC CENTS CINT I VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS (162.528,78 € .-)

Santa Cristina d’Aro, març de 2018

LA PROPIETAT.-

L’ENGINYER INDUSTRIAL.Jordi Mulà Casagran
COEIC. 14.696
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