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1

ANTECEDENTS

El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible i el Clima és una iniciativa de la
Unió Europea que neix com a instrument clau per implicar els governs locals en la lluita
contra el canvi climàtic.
La Diputació de Tarragona es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, per acord del Ple
al setembre de 2013. Aquest compromís comporta la funció de promoure l’adhesió dels
municipis del seu territori al programa, amb la voluntat de que assumeixin l’objectiu de reduir
les seves emissions de diòxid de carboni, l’estalvi energètic i el foment de les energies
renovables, en l’horitzó 2030.
La Diputació de Tarragona ha establert en el Pla Estratègic Corporatiu 2015-2019, la línia
estratègica 3-“Fomentar la preservació de la Salut i la Natura”, que es desenvolupa en un
seguit de projectes amb l’objectiu de facilitar als ajuntaments signants del Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses l’execució dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), aprovats pels
propis ajuntament com a document estratègic que recull les accions a realitzar per assolir els
objectius de reducció d’emissions, estalvi energètic i foment de les energies renovables.
En el marc del foment d’accions destinades a assolir el compromís del Pacte, la Diputació de
Tarragona desenvolupa el “Programa de suport a les instal·lacions de calderes i xarxes de
calor en equipaments municipals 2015-2020”.
L’esmentat programa preveu el “Projecte Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de
Tarragona” com a primera fase i prova pilot. El Projecte “Xarxa de calor de proximitat de la
Diputació de Tarragona” té com a eix central la creació d’un model propi de referència a les
comarques de Tarragona d’instal·lacions en equipaments municipals de xarxes de calor.
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1.1

OBJECTE

L’Ajuntament de Benissanet, com a ajuntament signant del Pacte d’Alcaldes per a l’energia
sostenible, aposta per impulsar un model de desenvolupament que no vagi en detriment del
medi ambient, ni del malbaratament dels recursos naturals dels quals depenen les activitats
humanes.
Seguint aquesta línia de treball des del 2015 està plantejant la incorporació de generació
tèrmica a equipaments municipals a partir de l’ús de la biomassa. Aquesta incorporació
incrementaria la sostenibilitat energètica del municipi, proporcionant un model energètic de
clima amb combustible renovable i de proximitat.
Per aquest motiu es planteja la possibilitat de dur a terme una instal·lació que funcioni amb
biomassa i que subministri aigua calenta per a calefacció al Escola Antoni Nat, a la Llar
d’infants L’Auberge i al Camp de futbol.
La biomassa té una gran potencialitat com a sector estratègic emergent, que pot generar
nova ocupació a partir de recursos desaprofitats de la zona, pot contribuir a millorar l’entorn
mediambiental i pot suposar un impacte molt positiu pel desenvolupament empresarial i
socioeconòmic local.
En aquest projecte es descriuran les obres per a la realització de la instal·lació objecte del
projecte: construcció d’una sitja i una sala de calderes per instal·lar-hi una caldera i una
xarxa de calor que doni servei al circuit de calefacció del Escola Antoni Nat, a la Llar
d’Infants i l’ACS als Vestuaris del camp de futbol.

6

Redacció del projecte executiu per implantació de caldera de biomassa i xarxa a equipaments municipals de Benissanet.

MEMÒRIA

2

ÀMBIT DEL PROJECTE

L’objectiu d’aquest projecte és el de proporcionar la informació tècnica i econòmica
necessària per a l’execució la instal·lació d’una caldera de biomassa centralitzada que
proporcioni servei de calefacció a l’escola Escola Antoni Nat i la Llar d´infants L’Auberge així
com l’ACS en aquest centre i als vestidors del camp de futbol.
La caldera de Biomassa permetrà substituir la generació de calefacció que actualment
consumeixen els equipaments a través de sistemes d’energia tèrmica mitjançant gasoil en el
cas de l’Escola i de la Llar d’infants, i d’electricitat en el cas dels vestidors del camp de
Futbol.
El combustible de la biomassa que s’utilitza és pellet.
Les coordenades geogràfiques geodèsiques de l’edifici on es situa la sitja i sala de caldera
són:
Lat.

41° 03' 33" N

Long. 00° 38' 06" E
Alt.

38 m.s.n.m.

El titular de la instal·lació: Ajuntament de Benissanet
NIF:

P4302600D

Adreça: Plaça Catalunya, 5 - 43747 - Benissanet

Emplaçament de la instal·lació:

Escola Antoni Nat
c/ Reus, 38
43747 - Benissanet
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3

ESTAT ACTUAL

En els edificis objecte del projecte de construcció d’una xarxa de calor alimentada amb
biomassa al municipi de Benissanet estan formats per:
- Escola Antoni Nat
- Llar d’infants l’Auberge
- Vestuaris Camp de Futbol
Veure més detall del seu emplaçament al plànol 01.- Situació i al plànol 02.- Emplaçament
edificis xarxa.
3.1

Dades actuals dels equipament subjectes del projecte.

A continuació es presenten els consums durant els anys 2018 i 2019 i el promig dels
mateixos a la següent taula:

Taula 1. Resum dels consums durant 2018 i 2019

A continuació es descriuen les principals característiques de cada edifici i sala tècnica
existent.
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3.1.1

Escola Antoni Nat

El Escola Antoni Nat disposa d'un sistema de producció d'aigua calenta per a calefacció a
partir d’una caldera de gasoil de 200kW de potència tèrmica. La caldera i els tubs de
distribució d’aigua calenta per a calefacció estan situats a un local ubicat al darrera de
l’edifici. En una sala annexa a la sala de calderes hi ha ubicat un conjunt de dipòsits amb
capacitat de 4.500litres que dóna servei a la caldera. L’escola disposa de dos circuits de
calefacció amb una sola bomba de circulació. Els circuits de calefacció es reparteixen un per
la zona est i un per la zona oest, i es controlen amb un termòstat cada un, i un sistema de
regulació per temperatura exterior amb barrejadora. Els radiadors són d’alumini.

Imatge 1. Sala de calderes de l’escola

Edifici

Escola Antoni Nat

Sistema actual de calefacció

Caldera de Gasoil MegaPrex N200

Potència tèrmica

200 kW

Ús

Educatiu

Superfície construïda

918 m2

Referència cadastral

1382507CF0418A0001KM

Taula 2. Dades generals de l'edifici
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Imatge 2. Façana principal d’accés a l’escola

Imatge 3. Façana accés pati escola

3.1.2

Llar d’infants municipal l’Auberge

La Llar d’infants l’Auberge actualment té una caldera de gasoil Laia Confort, de la marca
Roca, de 22 kW de potència tèrmica. Aquesta caldera dóna servei a un termo acumulador
d’ACS de 100 L i a una instal·lació de terra radiant que aporta calor a la llar d’infants.
A la sala del costat de la sala tècnica de la caldera hi ha un dipòsit de gasoil de 1.000 l.
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Imatge 4. Sala tècnica de la caldera de la Llar d’infants.

Edifici

Llar d’infants l’Auberge

Sistema actual de calefacció

Roca, Laia Confort

Potència tèrmica

22 kW

Ús

Educatiu

Superfície construïda

179 m2

Referència cadastral

1382507CF0418A0001KM
Taula 3. Dades generals de l'edifici
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Imatge 5. Façana edifici Llar d’infants.

3.1.3

Vestuaris del camp de futbol

Els vestuaris de camp de futbol disposen de dos termos elèctrics d’ACS de 150 lts cadascun
alimentats amb una resistència elèctrica de 1,8 kW cadascun.
Aquests dos termos són els principals, donen servei als vestuaris dels jugadors, i alhora
queden més a prop de la llar d’infants. A l’altra banda dels vestuaris, a 25 mts de distància,
hi ha un altre termo de 50 lts pel vestuari de l’àrbitre. Degut a l’ús esporàdic que es fa
d’aquest últim no es contempla l’extensió de la xarxa fins aquest termo.
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Imatge 6. Dipòsits dels vestuaris del camp de futbol

Edifici

Vestuaris camp de futbol

Sistema actual de ACS

Termos elèctrics de 150l cada un

Potència

2x1,8 kW

Ús

Esportiu

Superfície construïda

148 m2

Referència cadastral

1582901CF0418A0001PM
Taula 4. Dades generals de l'edifici
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Imatge 7. Façana del camp de futbol

3.2

Avaluació dels consum de calefacció

Per al càlcul de les necessitats tèrmiques dels equipaments que estaran alimentats a través
de caldera de biomassa, s’ha realitzat a través del mètode dels graus – dia, vers el consum
energètic/combustible obtingut en les últimes anualitats. Amb aquestes dades, podem
extreure les estimacions de consums tèrmics que es presentaran a continuació.
Per a poder valorar més correctament els consums previstos en la instal·lació, es realitza
una modelització vers a les temperatures màximes i mínimes diàries obtingudes a través de
la web degreedays.net i s’utilitza la base de temperatures del municipi de Tortosa.
Segons aquesta modelització, i realitzant els càlculs de demandes tèrmiques necessàries
per als equipaments on s’ha de substituir el sistema de calefacció actual per el nou sistema
a partir de caldera de biomassa, es preveu la següent corba monòtona:
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S’ha modelat el consum hora a hora tenint en compte les condicions climàtiques locals
mitjanes de la anualitat 2018 i el consum energètic notificat per a cada instal·lació.
Aquesta modelització te com a resultat una demanda punta màxima de 270kW, però és
durant molt poques hores.
Malgrat la potència màxima volta els 270 kW, el 80% de la potència màxima està als 120 kW
i serà aquesta la potència màxima per la qual es dimensionarà la caldera.
El 20% de la potència restant es preveu cobrir-la mitjançant prioritàriament amb el dipòsit
d’inèrcia i, en cas de no ser suficient, s’utilitzaria la caldera de gasoil existent. De totes
formes, aquest últim cas es produiria només en cas d’emergència o problemes en la caldera
de biomassa.
També es recomana, amb la instal·lació de biomassa, fer funcionar la caldera durant més
hores a menor potència permetent així cobrir la càrrega tèrmica de l’edifici amb una potència
de 120 kWt.
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3.2.1

Simultaneïtat d’ús de l’equipament

La instal·lació de generació amb biomassa disposarà d’una caldera de 120 kW tèrmics. Es
preveu que el Escola Antoni Nat, durant l’horari lectiu, el qual és similar al de la llar d’infants,
requereixi una potència de 80kW de potència tèrmica durant el 80% del temps, i en
arrancades en fred, 90kW.
A efectes del sistema de calefacció de l’escola i la llar, l’horari estàndard serà:
Entre setmana:

7:00 – 18:00

Caps setmana:

Sistema de calefacció aturat

Per a la llar d’infants, es preveu una potència de 22,0kW de potència tèrmica, durant l’horari
d’ocupació previst.
Pel que fa als vestuaris del camp de futbol es preveu una potència de 2x15 kW destinats a la
generació d’ACS.

4
4.1

INTRODUCCIÓ A LA BIOMASSA
Conceptes i beneficis

La biomassa vegetal és la matèria constituïda per les plantes. L’energia que conté és
energia solar emmagatzemada durant el creixement de les mateixes mitjançant el procés de
fotosíntesi. Per aquesta raó, la biomassa, si es realitza dintre d’un cicle continu de producció
- utilització, constitueix un recurs energètic renovable i respectuós amb el medi ambient.
Cremant combustibles fòssils com el gas o el gasoil per calefacció, es transfereix i s’
acumula a l’atmosfera carboni, alimentant així l’efecte climàtic. Per contra, la combustió de
biomassa no contribueix de cap manera a l’efecte climàtic, ja que el carboni que s’allibera
cremant fusta procedeix de l’atmosfera mateixa i no del subsòl com ocorre en el cas del gas
o gasoil.
L'ús de la biomassa no és tan sols beneficiós pel medi ambient, sinó també per a l'estalvi,
llavors a igualtat de calor produïda, els biocombustibles tenen un menor cost que els
combustibles fòssils.
Els beneficis a grans trets de la utilització de la biomassa els podem catalogar en els
següents grups:
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Beneficis ambientals


Balanç de CO2 neutre degut a que es considera que es tanca el cicle natural del
carboni.



Reduïda petjada ecològica en subministraments locals de biomassa forestal
primària: del total d’energia disponible a una sitja, només un 3-5% s’ha destinat a la
seva producció.



Emissions de SO2 (causant de la pluja àcida) molt inferiors a les emeses per
combustibles fòssils convencionals.



Una gestió sostenible de les masses forestals eviten problemes de contaminació
ambiental com l'erosió o la desertificació.



Reducció de la càrrega de combustible forestal en el bosc, factor clau en la reducció
de riscos d'incendis forestals.



Construir edificis amb instal·lacions tèrmiques alimentades per biomassa fa disminuir
dràsticament les emissions de CO2/M2 anuals vinculades a l'explotació de l'edifici, i
per tant, es millora la Qualificació Energètica de l'edifici.

Beneficis econòmics


S'incentiva la gestió forestal sostenible econòmicament i mitjà ambientalment, així
com es dinamitza el mercat forestal valoritzant els seus productes i subproductes.



Cadena producció curta o de km 0, possibilitant competir en preu davant els
combustibles fòssils de manera molt avantatjosa.



Reducció de la taxa de dependència energètica de tercers països.



Modernització del teixit industrial amb la creació d'activitat industrial en àmbits rurals.
Contribució al desenvolupament local del territori mitjançant la gestió silvícola dels
boscos.



Seguretat en els preus del combustible ja que els mercats de biocombustibles són
locals i no estan sotmesos als mercats internacionals.

Beneficis socials


Creació de nous llocs de treball en l'àmbit rural de forma directa o indirecta.
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4.2



Disponibilitat de nous béns o serveis.



Desenvolupament sostenible del mitjà rural.



Important camp d'innovació tecnològica.
Funcionament d’una caldera de biomassa

Una caldera de biomassa funciona d’una manera similar a una caldera de combustibles
fòssils. La diferència és que no crema combustibles fòssils i, per tant, s'aconsegueix un
important estalvi econòmic en la compra de combustible i una gran disminució d'emissions
de CO2 i sofre.
Existeixen al mercat diversos tipus de calderes de biomassa. Algunes són totalment
automàtiques i altres semiautomàtiques o gairebé totalment manuals. És important triar un
model que s'ajusti a les necessitats de confort de cada equipament i/o instal·lació.
En l'elecció de la caldera de biomassa és important saber el tipus de biomassa que
s’utilitzarà. Hi ha calderes de biomassa que només poden cremar biomassa amb
granulometries molt homogènies i hi ha unes altres que permeten cremar gairebé qualsevol
tipus de biomassa, les anomenades calderes policombustibles. Les calderes
policombustibles porten diversos sistemes de control que ajusten la caldera al tipus de
combustible que s’utilitza amb l'objectiu d'aconseguir sempre la major eficiència energètica i
el mínim d'emissions.
Aquest tipus de calderes, acostumen a incorporar una sonda Lambda que mesura en temps
real el nivell d'oxigen en la sortida de fums i d'aquesta manera ajusta la combustió fins i tot si
hi ha canvis de les característiques del combustible.
Les calderes de biomassa disposen d’un dipòsit de combustible associat a la caldera que
s’anomena sitja. La sitja haurà de disposar d’una capacitat mínima tal que pugui garantir la
autonomia de la instal·lació per un període mínim de 15 dies. Tot i això, s’acostumen a
dimensionar les sitges per tal de poder mantenir un nivell de autonomia el més perllongat
possible, tenint en compte les característiques del combustible, les particularitats de la
instal·lació així com la disponibilitat del combustible.
El transport del combustible entre la sitja i la cambra de combustió es fa de manera
totalment automàtica. Normalment la biomassa es mou per mitjà de cargols sense fins
encara que també s'utilitzen sistemes pneumàtics depenent de les característiques del
combustible a utilitzar.
En cremar biomassa es produeix un petit volum de cendra. Les calderes d'alta gamma
disposen de sistemes automàtics de neteja i recollida d'aquesta cendra. La cendra és doncs
recollida en un cendrer que ha de buidar-se, depenent del funcionament de la caldera, una
mitjana de tres vegades a l'any. Cal destacar que la cendra NO és contaminant, és
biodegradable i pot fins i tot ser utilitzada com un adob d'alta qualitat totalment ecològic.
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La calor generada en la cambra de combustió és transmet al circuit d'aigua en el
bescanviador incorporat en la caldera. Aquesta aigua calenta s'utilitza per a calefacció, per
produir aigua calenta sanitària, calefacció de piscines, etc. La calefacció pot ser per
qualsevol dels sistemes convencionals d'aigua, com per exemple terra radiant, radiadors o
fan-coils. El circuit hidràulic, o de distribució i calor, és exactament el mateix que el de
qualsevol altre tipus de caldera. Es pot, per tant, aprofitar instal·lacions existents de
radiadors, etc.
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5
5.1

SOLUCIÓ PROJECTADA
Descripció general del sistema proposat

Un cop considerats els consums, les demandes tèrmiques de l’apartat anterior i les hores de
funcionament de les calderes, es proposa la instal·lació d’una caldera de biomassa pels
edificis ( Escola, llar d’infants i vestuaris) amb una potència tèrmica de 120kWt amb un
dipòsit d’inèrcia de 800 litres. La caldera de biomassa es col·locarà a la mateixa sala de
calderes a on està situada la caldera de gasoil actual i es connectarà a la instal·lació de
calefacció existent. Per fer-ho però caldrà desmuntar la caldera actual i reubicar-la per
guanyar espais.
Així mateix, s’eliminaran els 3 dipòsits de gasoil (els quals retirarà l’ajuntament per tal de
poder-los emplaçar a algun altre edifici que ho puguin necessitar) i s’instal·larà un petit
dipòsit de doble paret de 750litres per a emergències (el qual es situarà a la sala de
calderes). L’espai que actualment ocupaven els dipòsits de gasoil, s’emprarà ara per a
emplaçar-hi la sitja tèxtil de pèl·let. El camió de descàrrega podrà realitzar-la des del pati del
centre escolar.
Abans de realitzar però totes aquestes actuacions, es procedirà a desmuntar la coberta de
fibrociment (la qual conté amiant i caldrà que aquesta actuació la realitzi una empresa
especialitzada i es porti a abocador controlat) i a muntar una nova coberta de sandwich.
Des del col·lector de la sortida del dipòsit de inèrcia es connectarà la instal·lació al circuit
existent de l’escola i sortirà un altre circuit soterrat el qual farà de xarxa de calor cap a la
sala tècnica de la caldera de la Llar d’infants i cap a la sala de dipòsits del camp de futbol.
A la sala tècnica de la llar d’infants s’instal·larà una subestació de bescanvi de 30kW, la qual
es connectarà en paral·lel a la caldera de gasoil de manera que aquesta quedi per a
emergències.
A la sala dels dipòsits d’ACS del camp de futbol, es desmuntaran els dipòsits actuals i es
muntaran dos dipòsits acumuladors amb serpentí de 150litres, els quals disposaran a més
de resistència elèctrica de 1,8kW com a sistema de suport o emergència.
La gestió de la xarxa es realitzarà amb un control domòtic que permetrà visualitzar els
consums, veure les incidències i engegar les calderes de suport en cas d’emergència.

5.2

Dimensionament i característiques del sistema generador

S’ha previst la instal·lació d’una caldera de biomassa de potència tèrmica igual o superior a
120kWt, tipus Biocurve BCH120 o equivalent, modulant, que funcioni amb pèl·let i els
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complements necessaris per a un funcionament automàtic, la qual estarà ubicada a la sala
de calderes.
D’acord amb la instrucció tècnica del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques 1.2.4.1.2 es pot
utilitzar un únic generador de calor de biocombustible sòlid per a menys de 400 kWt, però
cal que disposi de dues marxes o ser modulant.
Aquest generador disposarà de:
1. Capacitat de funcionar amb pèl·let normalitzat segons les indicacions de l’apartat 3.3.
2. Funcionament totalment automàtic i programable de manera que no sigui necessària
la intervenció per part de l’usuari. Es requereix per tant que disposi d’automatisme en
el procés d’alimentació, en l’encesa, en la neteja de la cambra de combustió i
descendratge, en la recollida de cendres i en la neteja dels bescanviadors.
3. Modulant entre el 30 i el 100%, amb tipus de funcionament de cos fred (que no hagi
de realitzar manteniment de brases per garantir el correcte funcionament, sinó que
engegui i pari quan en funció de la demanda).
4. Rendiments a plena càrrega i a càrrega parcial superiors al 90%.
5. Sistema de control que permeti opcionalment connectar-la a un PC, PLC, mòdem o
sistema d’avis per SMS, per a realitzar un seguiment a distància del sistema i dels
principals paràmetres.
6. Sistema d’extracció dels productes de la combustió mitjançant ventilador amb
velocitat variable.
7. Sistema de filtratge de gasos de combustió, bé sigui inserit en la pròpia caldera o bé
mitjançant la instal·lació d’un cicló separador de partícules o filtre electrostàtic, per tal
de complir en quant a emissions de la UNE-EN-303-5 de 2013.
8. Sistema d’aportació d’aire primari i secundaris mitjançant ventilador de velocitat
variable o clapetes per a millorar la combustió.
9. Sonda lambda que permeti regular i optimitzar la quantitat d’oxigen a aportar
millorant així la combustió.
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10. Pressió de treball com a mínim de 3 bar.
11. Control amb pantalla que permeti observar els principals paràmetres de
funcionament i la seva modificació. Així mateix aquest control registrarà les seves
hores de funcionament.
També cal que es contemplin diferents elements de seguretat d’acord amb la IT 1.3.4.1.1 del
RITE:
1. Interruptor de flux (pressòstat a la sortida del circuit d’impulsió) que desconnecti la
caldera en cas de manca d’aigua al circuit (evitant així que es pugui malmetre).
2. Dispositiu d'interrupció del funcionament del sistema de combustió en cas de
retrocés dels productes de la combustió o de flama.
3. Sistema antiretorn de flama mitjançant clapeta o vàlvula rotatòria.
4. Sistema de descàrrega tèrmica en el vis sens fi d’alimentació o de la sitja per
inundació del mateix en cas de retrocés de flama.
5. Sistema d'interrupció del funcionament del sistema de combustió que impedeixi que
s'assoleixin temperatures superiors a la de disseny (mitjançant termòstat de
seguretat amb rearmament manual a 95 ºC).
6. Sistema d'eliminació de la calor residual produïda per la caldera com a conseqüència
del biocombustible ja introduït a la caldera quan s'interromp el funcionament del
sistema de combustió.
7. Vàlvula de seguretat tarada a 1bar per sobre de la pressió de treball del generador
que actuarà si es supera la mateixa i la descàrrega de la qual serà conduïda cap a
un desaiguat.
S’instal·larà una vàlvula de 3 vies, o una bomba de recirculació anticondensats o dispositiu
similar, per tal de garantir que la temperatura del retorn a la caldera sigui superior a 55ºC,
reduint així els efectes de corrosió que es poden donar a la caldera per l’efecte de la
condensació. En cas que la caldera proposada sigui de condensació, com la indicada
en projecte, aquest dispositiu no s’instal·larà.
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Aquesta caldera s’ubicarà a dins de la sala de calderes condicionada a tal efecte (veure més
detall a l’apartat 5.7 Sala de Calderes i al plànol 03.- Planta actual i a executar sala
calderes i sitja de biomassa).
Caldera de pèl.let de condensació BIOCURVE BCH120
Rang de potència
Rendiment a PN/Pmin
Classe eficiència energètica
Índex d’eficiència energètica
Eficiència energètica estacional
Temperatura de fums Pnom/Pmin
Diàmetre de sortida de fums
Capacitat d’aigua
Rang de temperatura de la caldera
Pressió màxima de servei
Pressió de prova
Tiratge de fums Pnom/Pmin
Consum elèctric Pnom/Pmin/Stand-by
Emissions CO
Emissions OGC
Emissions Partícules de Pols
Emissions Nox
Connexió impulsió/retorn
Connexió buidat
Pes màxim de la caldera
Alçada de la caldera
Ample de la caldera
Fons de la caldera

37-125 kW
105/99,8%
A++
132
93,00%
39/37 ºC
250/300 mm

213 l
25-80ºC
5 bar
10 bar
8/5 Pa
330/139/12 W
20 mg/m³
<1 mg/m³
26mg/m³
178 mg/m³
2"
3/4"
715 kg
1710mm
1455mm
1270mm

Taula 5.Característiques de la caldera proposada

5.3

Sistema d’emmagatzematge

La sitja que es proposa serà tipus tèxtil prefabricada i s’emplaçarà on actualment hi ha els
dipòsits de gasoil (al costat de la sala de calderes).
Al tractar-se d’una potència tèrmica igual superior a 70kW, cal que la sitja de pèl·let i la
caldera estiguin en locals diferents. Veure detalls al plànol 03.- Planta actual i a executar
sala calderes i sitja de biomassa.
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Imatge 8. Exemple de muntatge de caldera de pèl.let amb sistema d´aspiració fins a sortida sitja tèxil

Es contempla la realització d’una sitja tèxtil amb emplenament pneumàtic des de l’exterior
mitjançant boques d'impulsió tipus Storz-100. Veure detalls al plànol 04.- Secció sitja i sala
calderes de biomassa i plànol 11.- Planta instal·lacions hidràuliques Sala Calderes
Biomassa.
La sitja serà de tipus tèxtil prefabricada, es proposa una sitja Silotec HPS 2.68X2.68X2 o
equivalent, que tindrà unes dimensions exteriors de 2,68 x 2,68 x 2m i podrà
emmagatzemar una capacitat màxima de 7,2 tones de pèl·let .
S’espera un consum de 13,6Tn/any, fet que suposa que la sitja s’haurà d’omplir dos
vegades per any. La capacitat d’emmagatzematge, o autonomia, de la sitja supera, per tant,
la capacitat mínima d’emmagatzematge exigida a la I.T.1.3.4.1.4 del RITE (on es determina
que cal cobrir com a mínim el consum de dues setmanes).
L’espai per a la sitja tindrà ventilació natural per evitar les concentracions de CO.
5.4

Sistema d’alimentació de biomassa

La sitja tèxtil està construïda amb fons cònic per tal de facilitar la concentració del pèl·let a la
part inferior, on se situarà el dosificador. A la sortida del dosificador hi hauran dos tubs
pneumàtics per a l’aspiració del pèl·let cap al dipòsit pulmó de la caldera.
El sistema d’alimentació de la caldera estarà format per un dipòsit pulmó situat a la caldera,
el qual està alimentat des de la sitja amb un parell de tubs, un d’aspiració del pèl·let i un altre
de retorn de l’aire espirat. La pròpia sitja està construïda amb fons cònic que concentra el
pèl·let al centre de la mateixa a on hi ha el punt d’aspiració. La pròpia caldera és la que
gestiona l’emplenat del dipòsit alimentador.
Veure més detall al plànol 04.- Secció sitja i sala calderes de biomassa
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5.5

Combustible

La biomassa a utilitzar en la caldera escollida serà pèl·let d’origen forestal procedent de
gestió local sostenible. Es requereix de biomassa tipus pèl·let amb unes característiques
adequades per a la correcte combustió a la caldera de biomassa, concretament, es
recomana pèl·let amb qualitat segons norma, d’acord amb les següents característiques
físico-químiques:
Combustible utilitzat
Tipus

Pèl·let d'origen forestal classe A1 (segons EN 17225-2)

Diàmetre

6mm ±1mm

Longitud

Entre 3,15 i 40mm

Grau d’humitat

≤ 10 %

PCI

≥ 4,6 kWh/kg

Densitat

650 kg/m³ (entre 600 i 750)

Cendres

≤ 0,7 %

Durabilitat mecànica

≥ 98,0

Temperatura de fusió de les
≥ 1.200
cendres
Fins (<3,15mm)

≤1%
Taula 6. Característiques recomanades del pèl•let

El pèl·let serà subministrat i descarregat de forma pneumàtica mitjançant boques d'impulsió
tipus Storz-110 que disposa la sitja.
5.6

Demanda de biomassa prevista

Per a calcular la demanda de biomassa prevista, es té en compte la demanda tèrmica
estimada segons l’apartat 3.2, el rendiment de les calderes de gasoil actual (que s’aproxima
a 80%) i el rendiment de la caldera de biomassa i xarxa (que s’estima en un 90%). També
s’ha tingut en compte el PCI del pèl·let (5 kWh/kg).
Combustible biomassa
Rendiment caldera pèl·let i xarxa

90

%

Cobertura biomassa

100

%

Consum anual biomassa

70.583

kWh/any
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PCI pèl·let

5

kWh/kg

Consum anual pèl·let

14

Tn

Densitat pèl·let

650

kg/m3

Volum anual pèl·let

22

m3

Capacitat útil pèl·let

7,4

Tn

Càrregues anuals

3
Taula 7. Demanda de combustible prevista

5.7

Sala de calderes de biomassa

La sala de calderes s'emplaçarà en un l’espai existent per a aquest ús. Caldrà realitzar les
tasques de condicionament indicades en el plànol 05.- Actuacions de condicionament per
sala i sitja de biomassa.
L’espai on s’ubicarà la caldera de pèl·let, tindrà la consideració de «sala de calderes o sala
de màquines» i, per tant, li seran exigibles els requeriments de RITE i CTE corresponents.
Aquesta sala de màquines, o en endavant sala de calderes, serà destinada exclusivament a
aquest ús (no podrà ser usada com a magatzem d'eines ni tindrà cap altre ús aliè al propi de
la instal·lació).
Els requeriments en quant a dimensions mínimes i distàncies mínimes a complir seran, a
més a més, els que requereixi el fabricant de la caldera per les particularitats de muntatge i
de manteniment.
La caldera actual de gasoil es mantindrà i es connectarà amb paral·lel amb la de biomassa
en un col·lector. D’aquesta forma, la caldera de gasoil servirà de caldera auxiliar per tots els
edificis connectats a la xarxa. Es disposarà a l’interior de la sala de calderes d’un dipòsit de
gasoil de doble paret de 700litres, el qual estarà a més d’1m de les dues calderes.
5.7.1

Ubicació i elements constructius

Com s’ha exposat, la sala de calderes estarà a l’espai condicionat al costat de l’escola.
Veure més detall al plànol OC.02.- Emplaçament Edificis xarxa i al document MEMÒRIA
CONSTRUCTIVA.
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5.7.2

Accessos a la sala

La sala disposa d’un accés format per una porta metàl·lica de dues fulles batents de fàcil
obertura de color gris , de 2,0 m d’amplada per 2,0 m d’alçada, per a permetre l’entrada de
les persones i dels materials a substituir o reparar.
A l’exterior de la porta s’ubicarà un cartell amb la inscripció “Sala de Màquines. Prohibida
l’entrada a tota persona aliena al servei”.
Al estar la porta en contacte amb l’exterior no tindrà que complir cap exigència en quant a
permeabilitat.
Veure més detall de la porta al Plànol OC.03.- Planta actual i a executar sala calderes i
sitja de biomassa
5.7.3

Dimensions de la sala

La sala de màquines existent disposa de les dimensions suficients per a garantir
l’accessibilitat als diferents components per a realitzar les tasques de manteniment,
reparació i substitució. En el present projecte la sala existent és de 14,08 m2 disposada de
tal manera que pugui garantir que hi hagi els espais mínims següents:
• L'espai lliure davant la caldera serà de com a mínim 1 m lliure d'obstacles (amb portes
obertes).
• Entre calderes, així com entre les calderes extremes i els tancaments, es reservarà un
mínim de 0,5 m (o distància recomanada pel fabricant).
• Es reservarà un espai suficient per a poder maniobrar el contenidor de cendres, per al seu
buidat.
• Complir amb les prescripcions indicades pel fabricant de la caldera.
La connexió a la xemeneia, així com la T amb el registre, serà especialment accessible.
L'alçada de la sala de calderes és de 2,16 m en el seu punt inferior.

5.7.4

Ventilació de la sala de calderes

La ventilació de la sala es realitzarà mitjançant ventilació amb tir natural directe existent
actualment a la mateixa.
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La ventilació existent consta per una banda 2 reixes de ventilació de 33x88cm a la part baixa
a la porta d’accés i 1 reixa de ventilació de 20x50cm a la part alta de la paret que dóna a
l’exterior.
Amb aquestes dues reixes s’obté una àrea d’obertura lliure (entorn al 50% de pas als reixes
de formigó) igual o superior als 600cm2 (5cm2/kW x 120kW) que requereix el RITE.
Aquestes reixes disposaran d’una malla metàl·lica a l’interior per a evitar l’entrada d’animals
o d’objectes aliens.
La sitja també disposa de dues ventilacions de 20x50 cm existents.
Veure més detall al plànol 15.- Planta instal·lacions ventilació sala de calderes i sitja de
biomassa.
5.7.5

Instal·lacions de sanejament

La sala de calderes disposarà de les previsions corresponents de preses de desaiguat per
als components que ho precisin com ara els dipòsits acumuladors, la caldera, els punts de
buidat de la instal·lació, el sistema de drenatge xemeneia i les vàlvules de sobrepressió. La
sala existent disposa de de bonera on es conduiran tots els desaiguats.
Cal destacar que al tractar-se d’una caldera de condensació, aquesta disposa de sortida de
desaiguat DN50 la qual es conduirà a la bonera.
5.7.6

Instal·lacions d’abastament d’aigua

S’aprofitarà la canonada d’aigua existent pel sistema d’alimentació d’aigua del circuits a
implementar i la caldera de biomassa.
Es disposarà en el circuit d’ompliment de la instal·lació d’una vàlvula de retenció per evitar
que en cas de depressió a la xarxa es pugui generar reflux. Així mateix es posarà una aixeta
de pas, un filtre, i un comptador d’aigua d’ompliment al mateix circuit d’alimentació.
Es connectarà també els dispositius de seguretat els quals no passaran per aquest
comptador d’ompliment.
L’aigua que s’utilitzarà per a l’ompliment de la instal·lació es recomana que sigui
descalcificada i que compleixi amb els paràmetres indicats a l’apartat 4.8 Sistemes de
tractament d’aigua.
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5.7.7

Instal·lacions elèctriques

La sala de calderes actual disposa d’un subquadre general amb alimentació elèctrica monofàsica amb fase, neutre i terra a 230VAC i 50Hz, el qual s´aprofitarà per realitzar tota la
instal·lació elèctrica del projecte.
L’interruptor general, o un polsador d’aturada, es situarà a prop de la porta d'accés a la sala
de calderes.
La instal·lació interior serà vista amb rejiband i/o tubs rígids, tipus gris dur o similar, i caixes
de connexions de superfície. Veure més detall dels elements a alimentar al plànol 12.- Planta instal·lacions elèctriques sala de calderes i sitja de biomassa i plànol 13.- Esquema unifilar elèctric de sala de calderes i sitja de biomassa.
La instal·lació elèctrica consistirà en el circuit d’alimentació de les calderes, els circuits d’alimentació de les bombes de circulació, el circuit d’alimentació del sistema de control i el circuit d’il·luminació interior existent i d’enllumenat d’emergència. Veure més detall de les proteccions i seccions de cablejat al 13.- Esquema unifilar elèctric de sala de calderes i sitja de
biomassa. Tota l’aparamenta de protecció i seguretat serà de 6kA o superior, i serà instal·lada dins d’armaris amb IP 40 o superior sobre carril DIN.
En tot cas es seguiran les prescripcions del REBT.
Les línies s’executaran amb cablejat de coure flexible de classe 5, tipus lliure d’halògens de
reduïda emissió de fums i opacitat segons normes UNE 21.123 i UNE 21.1002, amb aïllament 450/750V, tipus H07Z1-K (AS). Els elements de conducció de cables seran de característiques equivalents als classificats com “no propagadors de la flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1.
Es garantirà un nivell d'il·luminació mig en servei a la sala de màquines de 200 lux a la zona
d'inspecció i manteniment amb una uniformitat mitjana de 0,5. Per fer-ho s'ubicaran dues lluminàries de tecnologia led de 24W distribuïdes segons les indicacions del plànol.
En cap cas s’instal·larà cap element elèctric a dins de la sitja, per a evitar risc d’incendi. DE
fet es desmuntarà l’actual llum que hi ha a la sala dels dipòsits abans de muntar-se la sitja
de pèl·let.
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S’instal·larà un dispositiu de protecció contra sobretensions permanents i transitòries per tal
d’evitar els danys que una actuació d’aquest tipus pot generar sobre les plaques de control
de la caldera i sobre la resta d’elements i un comptador d’energia elèctrica.
5.7.8

Indicacions i senyalització

A l'exterior de la porta de la sala es posarà un cartell amb la inscripció següent “Sala de
màquines. Prohibida l'entrada a tota persona aliena al servei”.
A l'interior de la sala, en un lloc visible i de manera degudament protegida, hi figurarà:
• Les instruccions per a efectuar la parada de la instal·lació en cas que sigui necessari (amb
senyal d'alarma i amb un dispositiu de tall ràpid).
• El nom, l'adreça i número de telèfon de la persona o entitat encarregada del manteniment
de la instal·lació.
• La adreça i el número de telèfon del servei de bombers més pròxim, així com el
d'emergències mèdiques i de les dades de contacte del responsable de l'edifici.
• S'indicaran els llocs d'extinció i extintors més propers.
• Un plànol amb esquema de principi de la instal·lació.
5.7.9

Mesures correctores de seguretat en cas d’incendi

Per les característiques d’ús i emplaçament, els requisits en quant a resistència i estabilitat
al foc de l’estructura portant serà R120 i la estabilitat al foc dels components EI-120 (veure
més detall de la justificació de les mesures de seguretat en cas d’incendi a l’annex 5.
Justificació de protecció contra incendis). Així no obstant, com s’indica al mateix annexe,
l’estructura de la coberta podrà ser R-30.
Per tal de mantenir la sectorització indicada, els tubs d’ompliment pneumàtic de pèl·let
disposaran de maniguets intumescents i es segellarà el pas de xemeneia actual (que va cap
al magatzem de l’escola) i una reixa de ventilació baixa (mantenint la EI-120 que es
requereix). Les noves xemeneies sortiran per coberta.
La porta d’accés per a manteniments de la sala de calderes a més, segons indicacions de la
IT 1.3.4.1.2.2 del RITE, complirà amb les prescripcions següents:
• Serà abatible sobre un eix de gir vertical.
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• Disposarà d’un sistema d’obertura fàcil i ràpida (encara que hagi estat tancada amb clau
des de l’exterior).
• Obrirà en el sentit d’evacuació.
A l’interior de la sala de calderes es disposarà d’un extintor d’eficàcia 21A-113B de manera
que la part superior del mateix no quedi a més de 1,7 m d’alçada. Es recomana posar un
extintor d’eficàcia 89B (de CO2) al costat del quadre elèctric com a complement.
Es disposarà a més d’un rètol de “SORTIDA” a sobre la porta d’entrada així com un rètol
indicatiu de l’extintor. En els dos casos els rètols seguiran les pautes definides en la norma
UNE corresponent, i seran fotoluminiscents per tal que siguin visibles en cas de fallada del
subministrament elèctric.
S’instal·larà una lluminària d’emergència a sobre de la porta de sortida de la sala de
calderes.
Per a evitar el retrocés de flama des de la caldera cap a la sitja, la caldera disposarà d'un
element antiretrocés de flama (una vàlvula rotativa o clapeta), a més d'una sonda de
temperatura o sprinkler al vis sense fi d'alimentació. A part d'aquest dispositius que porten la
caldera, s'instal·larà un sprinkler al vis sense fi que va cap a la sitja. Amb aquest mínim de
tres elements es vol mirar de garantir que no es pugui produir un retrocés de flama des de la
caldera de biomassa cap a la sitja.
Veure més detall al plànol 14- Planta instal·lacions contraincendis de sala de calderes i sitja
de biomassa.
5.8

Sistemes hidràulics de la instal·lació de biomassa i sales tècniques

El sistema hidràulic forma el conjunt de canonades i elements necessaris per a poder
transportar l’energia des del sistema generador de calor a les canonades preaïllades de la
distribució de calor i d’aquestes a les diferents equipaments.
Aquest circuit primari de la caldera s’executarà segons les indicacions descrites a l’esquema
hidràulic (veure més detall al plànol 08. Esquema hidràulic general) i segons la disposició de
planta descrita al plànol 11.- Planta instal·lacions hidràuliques Sala Calderes Biomassa.
El material a utilitzar per les canonades de les calderes fins a col·lector de distribució dels
tres circuits, haurà de poder suportar 95ºC. En el cas del projecte es proposa acer inoxidable
AISI-316 amb sistema d’unió per premsat i juntes d’alta temperatura, o bé acer negre soldat,
amb diàmetres segons esquema. No es recomana l’ús de materials polimèrics si no
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disposen de certificació de durabilitat a 25 anys dels materials treballant a aquesta
temperatura. Així no obstant podrà ser un altre material prèvia acceptació per part dels
tècnics municipals i de la direcció facultativa.
Alhora de determinar els diàmetres s’ha tingut present que la velocitat del fluid no superi els
2m/s i que les pèrdues de càrrega generades per metre de canonada no superessin en els
30mmca/m (al tractar-se d’un tram curt).
Les canonades es suportaran mitjançant abraçadores isofòniques o bé les abraçadores
suportaran l’aïllament de manera que s’eviti la transmissió de vibracions de les canonades
cap als suports.
5.8.1

Vàlvules, filtres, pressòstat, sondes i termòmetres de contacte

S’instal·laran les vàlvules de bola amb les dimensions indicades a l’esquema hidràulic per a
poder independitzar els diferents elements del circuit (aquestes vàlvules podran ser de
papallona sempre que la seva finalitat sigui únicament sectoritzar el circuit per a tasques de
reparació o manteniment; en cap cas s’usaran per a regular els cabals).
Es disposarà de vàlvules de retenció de doble clapeta, una per a cada circuit, amb cos de
ferro colat i clapeta, eix i ressort d'acer inoxidable, PN 16 atm, de dimensions indicades a
l’esquema hidràulic, per a poder garantir un correcte sentit de circulació.
S’instal·larà un filtre retenidor de residus a cada circuit abans de cada bomba i un altre
abans de cada bescanviador de plaques, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diàmetre, amb cargol, dimensions indicades a l’esquema hidràulic, per a una
pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Aquest filtre
retindrà les impureses que pugui contenir l’aigua allargant la vida dels components del
sistema.
Per tal d’assegurar que l’aigua d’entrada a les calderes de biomassa (el retorn) no estigui
per sota de 55ºC (fet que podria provocar condensacions corrosives a les calderes)
s’instal·larà una vàlvula motoritzada de tres vies al retorn de cada una de les calderes, la
qual anirà governada per la centraleta de control d'aquestes. Com a sistema equivalent es
podrà instal·lar una bomba que comuniqui impulsió i retorn de cabal Q=P/50m3/h = 2,4m3/h.
En cas d’instal·lar-se la caldera proposada, la qual és de condensació, no es requerirà la
instal·lació d’aquest dispositiu.
També es col·locarà un pressòstat connectat a les calderes el qual generarà un senyal
d’error en cas que la canonada es quedi sense fluid aturant la caldera. Aquest pressòstat
anirà connectat al quadre de control de la caldera.
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S’instal·laran les sondes indicades a l’esquema, les quals seran submergibles amb la seva
baina corresponent. Així mateix es disposaran termòmetres de contacte per tal de poder
veure el salt de temperatura que es produeix entre l’anada i el retorn de cada circuit.
5.8.2

Sistema de buidat de la instal·lació

Es disposarà de diferents punts de buidats parcials de la instal·lació els quals disposaran
d’un diàmetre mínim de 20 mm i del punt de buidat total, en el punt més baix de la
instal·lació, el qual tindrà un diàmetre mínim de 20 mm tal i com s’indica a la taula 3.4.2.3 del
RITE (veure més detall al plànol I.01. Esquema hidràulic ).
Com a mínim disposarà de sistema de buidat la caldera i els dipòsits d’inèrcia, a més dels
punts baixos de la instal·lació.
S’ha previst un punt de buidat conduit amb un tub PVC de 50mm per a la recollida de
condensats i l’aigua provinent de la neteja interna de la caldera.
5.8.3

Sistema de purga de la instal·lació

En els punts alts de la instal·lació s’ubicaran sistemes de purgadors automàtics de diàmetre
mínim 15 mm per a poder treure l’aire que pugui haver a la instal·lació (veure més detall al
plànol I.01. Esquema hidràulic) tot i que aquests elements podran variar en funció dels
traçats que finalment es facin). Aquests purgadors disposaran d’aixeta mini o similar per tal
de poder-los tancar un cop purgat el circuit i evitar problemes derivats de la calç.
5.8.4

Conjunt de seguretat davant sobrepressió

Al costat dels dipòsits d’inèrcia, i just abans de la vàlvula de pas que aïlla els dipòsits
d’inèrcia del circuit (o directament en una boca dels dipòsits d'inèrcia), s’instal·larà un
conjunt de seguretat davant sobrepressió. Aquest conjunt estarà format per:
1. Vàlvula de sobrepressió tarada a 3 bars. La seva descàrrega es conduirà a la xarxa de
desaiguat i serà visible.
2. Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per
a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.
3. Connexió per a l’emplenament del circuit.
4. Vas d’expansió de dimensions i característiques segons esquema hidràulic.
Així mateix a cada caldera s’instal·larà la seva pròpia vàlvula de seguretat tarada
directament pel fabricant o de 3 bars la qual estarà connectada a la sortida d’impulsió de la
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caldera (sense cap aixeta entre aquesta vàlvula i la caldera). Els diàmetres de les vàlvules
de seguretat seran els descrits a l’esquema o recomanats pel fabricant.
Aquests elements tindran un dispositiu d’actuació manual que no afectarà al seu tarat per tal
de poder-los provar.
Es mantindrà els sistemes d'expansió i seguretat existents els quals compensaran les
dilatacions de la instal·lació secundària actual.
5.8.5

Sistema d’expansió

Amb l’objectiu d’esmorteir els esforços mecànics ocasionats per les dilatacions produïdes
per l’escalfament del fluid caloportador, s’instal·larà diversos vasos d’expansió tancats de dimensions i volums descrits a l’esquema hidràulic, a cada grup de seguretat, de 10 bar de
pressió i temperatura de treball fins a 110ºC, per a tal efecte. El dimensionat del vas d’expansió s’ha efectuat en base a la norma UNE 100155 (veure annex Càlculs apartat 5 Càlcul
dels vasos d'expansió ). Aquest vas d’expansió s’ubicarà tal i com s’ha comentat a l’apartat
anterior. Veure més detall de la seva ubicació al plànol 10. Esquema hidràulic sala biomassa.
5.8.6

Bombes de circulació

Per a la circulació de l’aigua calenta pel circuit primari de les calderes i pels circuits de la
xarxa de calor, s’instal·laran bombes de cabal variable (o amb variador) a part de les
existents. Aquest tipus de bomba ajusta el cabal en funció de les necessitats de demanda,
essent molt més eficient que les bombes estàndard i reduint considerablement les despeses
de funcionament del sistema.
Més concretament s’instal·laran les bombes circuladores per al cabal i alçada manomètrica
descrites a la Taula 1, amb regulació electrònica integrada, classe d'eficiència energètica A,
mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v), entrada externa 0-10V
per a regulació de velocitat, apta per a temperatures des de -10 fins 110°C; amb pantalla
gràfica integrada per a la indicació de l'estat de funcionament.
Bomba

Cabal

Pèrdues de càrrega

Bomba 2a - Caldera de biomassa

6,9 m³/h

3,26 mca

Bomba 2b – Caldera de gasoil

6,9 m3/h

3,26 mca

Bomba 2c- Xarxa de calor

2,99m3/h

11,88 mca

Taula 8. Característiques sistema de bombeig
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S’instal·larà un pont de manòmetres a cada bomba per a poder veure la caiguda de pressió.
En cas que aquesta dada la proporcioni la bomba es pot estalviar posar aquests manòmetres. S’instal·larà també maniguets antivibratoris per a evitar la transmissió de vibracions de
les bombes cap als paraments i canonades.

5.8.7

Aïllament canonades

Com que les canonades que hi ha a dins de la sala de calderes i sales tècniques (la qual es
considera local no calefactat) transporten aigua calenta a més de 40ºC, segons la IT 1.2.4.2.
del RITE, aquestes canonades hauran d’estar aïllades.
L’espessor de l’aïllament de les canonades serà, emprant el mètode simplificat de la IT en el
qual es parteix dels diàmetres de les canonades, la temperatura del fluid i suposant un aïllament amb conductivitat tèrmica a 10ºC de 0,04 W/(mK), l'indicat al plànol I.01. Esquema hidràulic
Es prestarà especial atenció a que les canonades que discorrin per l’exterior disposin, a més
dels gruixos indicats per a aquest fet, de protecció contra la radiació ultraviolada mitjançant
protecció d’alumini o sistema equivalent.

Taula 9. Espessor dels aïllaments de les canonades i accessoris que transporten un fluid calent per l’interior
d’edificis (taula 1.2.4.2.1)

Per altra banda, les tramades de la xarxa de calor que discorrin per l’exterior s’aïllaran amb
un aïllament tubular flexible d’espessor segons s’indica a la taula següent.
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Taula 10. Espessor dels aïllaments de les canonades i accessoris que transporten un fluid calent per l’exterior
d’edificis (taula 1.2.4.2.2)

Així mateix tots els accessoris (vàlvules, etc) també hauran d’estar aïllats amb una espessor
equivalent a la de la canonada en qüestió.
Pels dipòsits d’inèrcia s’exigirà que l’espessor mínim d’aïllament sigui igual o superior a
40mm (igual al de canonada de més de 140mm de diàmetre).
S'han indicat els aïllaments de canonades en el plànol I.01. Esquema hidràulic.
5.8.8

Dipòsit d’inèrcia

Amb l’objectiu de donar certa histèresi al funcionament de la caldera de biomassa respecte
als sistemes de consum, i sobretot amb l’objectiu de poder atenuar els pics de potència de la
instal·lació, s’instal·larà un dipòsit acumulador d'inèrcia de 800litres.
Cal prestar especial atenció a les dimensions del mateix per a garantir que es pugui
encabir a l'espai destinat al mateix.
Les característiques d’aquest dipòsit d’inèrcia s’adjunten a continuació:
Dipòsit d’inèrcia
Model

LAPESA o similar, estratificat

Volum acumulació

800 litres

Tipus

Vertical, aïllat amb boques especials i estratificació

Diàmetre amb aïllament

950 mm

Alçada

1840 mm

Material

Acer negre
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Aïllament

Espuma de poliuretà flexible de 100 mm

Boques

2'' (4)

Pressió Màxima

6 bar

Temperatura màxima

95ºC o superior

altres

Boca de purgat i de buidat de 1'' i per 3 sondes de 1/2''
Taula 11. Dades dipòsit d’inèrcia

5.8.9

Subestacions de bescanvi

Amb l’objectiu de separar hidràulicament el circuit primari de la xarxa de calor respecte als
circuits secundaris de consum, es disposarà de sistemes de separació hidràulics.
En el cas de la Llar d’infants, aquesta separació hidràulica es farà amb un bescanviador de
plaques tipus ARSOPI FH00-HJ-045 de 45 plaques o equivalent, amb aïllament exterior per
reduir les pèrdues tèrmiques.

BESCANVIADORS DE LA INSTAL·LACIÓ
Referencia
Cabal
en Càlcul
(m3/h)
canonades
Bescanviador A

1C

1,70

P (kW)
30,00

Pèrdues
càrrega (mca)

Te

Ts

Selector

Bescanviador

NºPlaques

2
2

80
60

65
75

Arsopi

ARSOPI Model FH00-HJ-0045

45

Taula 12. Dades bescanviador de plaques

En el cas del Camp de futbol, aquesta separació hidràulica es farà directament amb el
serpentí de l’interacumulador d’ACS.
Així mateix, amb l’objectiu de poder diferenciar els consums dels edificis de la xarxa
respecte al consum de l’escola, s’instal·larà en aquests punts comptadors d’energia tèrmica,
permetent així diferenciar els costos en funció del consum d’energia. A la llar s’instal·larà al
secundari del bescanviador i al camp de futbol abans de la bifurcació cap als dos dipòsits.
S’instal·larà a més les vàlvules de tall descrites en l’esquema hidràulic i vàlvules de retenció.
S’instal·larà un filtre abans de l’entrada a cada costat del bescanviador i abans del serpentí
en la direcció del fluid (tal i com està indicat en l’esquema) per tal de protegir-lo de la
brutícia.
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Així mateix, per tal que el cabal que passi per a cada element de bescanvi sigui l’escollit en
el disseny al marge del nombre de circuits que estiguin actius, s’instal·larà una vàlvula
d’equilibrat dinàmic tipus Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 91 o equivalent, la qual estarà
seleccionada i regulada pels cabals que s’indiquen a continuació. Aquesta vàlvula disposarà
a més de capçal elèctric el qual permetrà fer la funció de regulació amb senyal externa i
permetrà tancar els circuits quan no hi hagi demanda.
Element a regular

Cabal (l/h)

Bescanviador Llar d’infants

1.264 l/h

Dipòsit ACS 1 Camp de futbol

862 l/h

Dipòsit ACS 2 Camp de futbol

862 l/h

Taula 13. Dades vàlvules equilibrat dinàmic

El conjunt de tots aquests elements amb les seves interconnexions i sistema de control
formaran les diferents subestacions de bescanvi.

5.8.10 Canonades soterrades
Per la interconnexió dels diferents edificis de la instal·lació, s’instal·laran canonades preaïllades de polietilè d’alta densitat reticulat PEX, amb barrera antidifusió d’oxigen EVOH, preaïllades amb escuma de PEX i amb una coberta corrugada protectora de PEHD, amb temperatura màxima de treball de 95ºC i la pressió màxima de 6 bar (tot i que per a garantir la
seva vida útil a 20anys no superarem de manera contínua els 85ºC, podent arribar en moments puntuals a 90ºC) .
El material de les canonades pot ser modificat de comú acord amb la direcció facultativa i els
tècnics municipals.
És imprescindible que la canonada disposi de barrera antidifusió d’oxigen ja que aquest element, l'oxigen, genera molts problemes de corrosió en els components i els materials plàstics acostumen a tenir problemes de difusió d’oxigen cap a l'interior de la canonada. Així mateix si s'empra una canonada que tingui com a aïllament PUR, també haurà de disposar de
barrera antidifusió d'oxigen a la coberta per a protegir l'aïllament.
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Per a comprovar que els aïllaments de les canonades compleixen amb les exigències del
RITE, s’haurà de comprovar que les pèrdues tèrmiques totals de la xarxa no superin el 4%
de la potència màxima que transportarà.
Veure més detall de les seccions i recorreguts de canonades a els plànols 06.- Recorregut
xarxa distribució de calor i 07.- Detalls rases.
Aquesta canonada soterrada s’instal·larà en el fons de la rasa seguint el detall constructiu
del plànol de recorregut de canonades i la descripció de l’apartat 1 Moviment de terres i execució de rases de la MEMÒRIA CONSTRUCTIVA.
Per la mateixa rasa, com s’indica al detall, es farà passar un tub corrugat de diàmetre 63 pel
qual es distribuirà el cablejat de control. Es posarà cinta senyalitzadora per a facilitar la identificació dels passos de canonades durant els treballs futurs que es puguin realitzar.
Es disposarà a més, si correspon, d’una arqueta prefabricada de formigó per al pas d'installacions elèctriques i de control amb tapa transitable, de 40x40x40, cada 40 m o canvi de direcció. Es disposarà també d’arqueta en tots aquells punts a on hi hagi claus de pas per a
sectoritzar tramades de la xarxa o previsions de futures connexions.
Abans de començar a fer les rases, es realitzaran diverses cates per a localitzar les instal·lacions i poder replantejar els traçats i la profunditat de les rases en funció d’això. En cas que
per la vorera es detectin instal·lacions existents, es comprovarà si es pot executar el traçat
mantenint les distàncies reglamentàries (30cm en el cas de canonada paral·lela a gas, 20cm
en el cas de canonada soterrada de subministrament elèctric i per sota del seu nivell) i en
cas que no sigui possible la Direcció Facultativa conjuntament amb els tècnics municipals
estudiaran canviar el traçat a l’altra vorera o bé en fer passar la instal·lació per la calçada.
El replanteig dels nivells de la part inferior de les rases es realitzarà de manera que només
hi hagi un punt baix en tot el seu recorregut (per evitar la formació de sifons). En cas que per
la tipologia del terreny o pels creuaments amb serveis existents, això no sigui possible,
s’haurà d’instal·lar una arqueta amb un sistema de purgat en els punts alts que es puguin
generar.
5.9

5.9.1

Sistema d’evacuació dels productes de la combustió a la sala de calderes
Sistema d’evacuació de fums

Per al disseny de la xemeneia així com per a la seva instal·lació s'ha tingut en compte la
norma UNE-EN 123001:2012. Càlcul, disseny i instal·lació de xemeneies.
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L'evacuació dels productes de la combustió es realitzarà per la coberta nova a realitzar la
sala de calderes.
La xemeneia haurà de sortir per coberta i sobrepassar-la. L’alçada de la mateixa serà d'uns
7m, superant l’alçada de les finestres de l’escola. Per a poder suporta-la es muntarà una
estructura metàl·lica a tal efecte.
Els conductes i accessoris de la xemeneia seran d'acer inoxidable AISI-316L interior i
exterior AISI 304, de doble paret aïllada per tal de resistir bé l'acció agressiva dels productes
de combustió i a la temperatura. El diàmetre de les xemeneies serà l’indicat en l'annex 1
càlculs. El material emprat serà d'acord a la norma UNE-EN 1856-1 o UNE-EN 1856-2.
Es disposarà una T a la base del tram vertical de la qual hi haurà un registre per a poder
eliminar les restes sòlides amb un maneguet a on es podrà connectar un tub de drenatge de
diàmetre mínim 20mm. Aquest tub de drenatge que permetrà recollir l’aigua de pluja i
condensació es conduirà fins al desaiguat de la sala de calderes o recipient per a tal ús.
Així mateix es disposarà d’un tram amb orifici de comprovació per a poder efectuar les
mesures de la qualitat dels fums de combustió.
El disseny del diàmetre mínim s’ha fet per a garantir un tiratge mínim de 5Pa (que demana el
fabricant) i s’instal·larà una T amb un limitador de tiratge per a poder limitar el tiratge màxim
segons les indicacions del fabricant.
A nivell estatal, no hi ha cap normativa que limiti l’emissió per calderes de biomassa de
potència mitja específicament.
A nivell europeu, existeix la UNE-EN 303-5:2013 Calderas de calefacción Parte 5 que limita
aquestes emissions. Aquests límits són els que s’observen a la següent taula:

Potència nominal

CO

OGC (Carbó Orgànic Gasós)

Partícules

(kW)

(mg/m3 en 10% O2)

(mg/m3 en 10% O2)

(mg/m3 en 10% O2)

500 / Classe 5

500

20

40

Taula 14. Límits d’emissió segons UNE-EN 303-5:2013

5.9.2

Cendres

Les instal·lacions de biomassa, a més del fum, tenen com a producte de la combustió les
cendres (normalment inferior al 1,5-2% del consum de combustible). Les mateixes calderes
es subministraran amb un sistema automàtic de recollida de les cendres provinents de la
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combustió i de la neteja dels bescanviadors el qual mitjançant un sistema de vis sens fi la
transportarà fins a l’interior del corresponent dipòsit de cendres de la caldera.
Cal destacar que aquesta cendra, si prové de la combustió de biocombustibles provinents de
restes forestals i agrícoles (o industrials de serralleries quan no han estat tractats
químicament) pot ser tractat com a residu no especial segons la classificació europea del
catàleg de residus. Cal tenir especial atenció a la temperatura de les mateixes en el moment
de l’extracció.
Així mateix entrarà dins les tasques de seguiment habitual anar retirant i buidant aquestes
cendres. Es recomana que la recollida i gestió d’aquestes cendres les realitzi o personal
propi o l’empresa que faci el manteniment de la instal·lació.
5.10 Sistema de tractament d’aigua

El fluid que es farà circular per l’interior de la xarxa de distribució de calor serà aigua
tractada. La qualitat de l’aigua pot afectar molt el funcionament de la xarxa, generant (en el
cas d’aigua no tractada) problemes de corrosió, incrustacions, reducció de la secció de pas,
obstrucció dels bescanviadors reduint-ne el rendiment o el desgast de materials pel transport
de partícules.
Es recomana omplir la instal·lació amb aigua descalcificada i filtrada per a poder reduir els
problemes de calcificacions i corrosions produïdes per la calç.
Els paràmetres de qualitat de l’aigua recomanada per emprar a la xarxa seran els de la taula
següent:
Paràmetre

Valor

Conductivitat elèctrica (µm/cm)

100-1500

pH

9,5-10

Oxigen (mg/l)

<0,02

Alcalins (nmol/l)

<0,02

Taula 15. Valors acceptats per la qualitat de l’aigua de xarxa (font guia DHC ICAEN)
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5.11 Proposta del sistema de control

5.11.1 Comptabilització de consums
D’acord amb la ITE 1.2.4.4 del RD1027/2007, s’instal·laran comptadors d’energia tèrmica
generada a cada un dels circuits existents. Els comptadors d’energia tèrmica proporcionaran
informació de l’energia subministrada a cada equipament i permetran conèixer a més, les
dades de cabal i temperatura d’impulsió i retorn.
Els comptadors d’energia tèrmica seran de tipus sensor de cabal amb registre de
temperatures i connexió MODBUS per tal de poder disposar de la informació a través del
sistema de gestió de l’equipament.
S’instal·laran els següents comptadors
Comptadors d’energia
Caldera
biomassa

de

Comptador de fins a 10m3/h amb connectivitat MODBUS

Sala Llar infants

Comptador de fins a 3,5 m 3/h amb connectivitat
MODBUS

Sala Vesturaris

Comptador
MODBUS

de

fins

a

3,5m3/h

amb

connectivitat

La caldera de gasoil no disposarà de comptador tèrmic ja que només funcionarà en cas
d’emergència i durant el temps just i necessari per a poder realitzar la reparació. Si que es
disposarà però del comptatge del temps de funcionament de la mateixa (ja sigui mitjançant
un comptador d’hores o mitjançant el sistema de control.
5.11.2 Sistema de control de la instal·lació
S’instal·larà un sistema de control que permeti una regulació o supervisió del funcionament
de la caldera de biomassa, la càrrega del dipòsit d'inèrcia, la gestió del circuit de calefacció
de l’escola en funció de l’horari d’ocupació i la gestió de la xarxa de calor.
El sistema de control s’instal·larà en un nou quadre elèctric, on s’instal·laran els mòduls de
captació, actuació, regulació i automatització. En aquest quadre s’hi connectaran els senyals
de control de caldera, bombes i comptadors de calories. Aquest quadre de telecontrol es
connectarà a un mòdem 4G, fet que permetrà accedir a l’aplicació a través de qualsevol
ordinador amb accés a internet via un codi d’accés.
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El sistema de control proposat serà tipus domòtic, Loxone o similar, i haurà de permetre la:
• Regulació i monitorització de la càrrega del dipòsit d’inèrcia mitjançant dues consignes i
dues sondes de referència (temperatura superior i inferior) i possibilitat de programació
horària. Aquesta es farà amb comunicació modbus amb la caldera,
• Engegada de la caldera de biomassa (o generació de demanda per la caldera) quan es
detecti que hi ha necessitat d’escalfar el dipòsit d’inèrcia.
• Engegada de la bomba circuladora de l’escola (1 circuit) quan hi hagi demanda en algun
dels circuits dels secundaris dels edificis. I regulació de la Vàlvula mescladora de 3 vies en
funció de la temperatura exterior.
• Recepció del senyal de demanda dels termòstats del Escola.
• Engegada de les calderes de suport (caldera gasoil de l’escola i caldera de gasoil de la Llar
d’infants) i actuació electrovàlvules de secundari de la xarxa o bomba (de cada sala),
permetent tres escenaris:
1.- funcionament habitual amb energia biomassa.
2.- funcionament de les calderes de suport (en cas d’emergència o aturada per
manteniment).
3.- actuació de les calderes de suport per funció periòdica programada (1 cop
setmana 15 minuts).
Aquesta engegada de suport es realitzarà en cas que el control detecti una fallada en
el sistema de biomassa o bé que detecti que no hi ha prou temperatura en el dipòsit
d'inèrcia i/o col·lector i el sistema necessiti recolzament.
• engegada de les resistències de suport dels termos d’ACS del camp de futbol en cas
d’emergència.
• Obertura/tancament dels capçals de les vàlvules d’equilibrat dinàmic de la subestació de la
llar i dels dipòsits d’ACS quan hi hagi demanda en els mateixos, i activació de la bomba de
xarxa si una de les vàlvules està oberta.
• Control horari dels dipòsits d’ACS del camp de futbol, amb monitorització de la temperatura
i possibilitat de posar diferents consignes al llarg del dia i de fer xocs tèrmics.
• Comptatge de les hores de funcionament de les calderes de suport i/o resistències.
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• Engegada de bombes circuladores en cas de glaçades fins a assoliment de temperatura
mínima dels fluids. Engegada escalonada de bombes en cas de sobretemperatura de
caldera.
• Recollida i comunicació de:
- Senyal d’alarma de la caldera de biomassa (en base a un contacte de lliure
potencial que disposa la mateixa) o comunicació Modbus.
- Alarma per falta de pressió al sistema hidràulic primari o als secundaris (sales).
- Alarma per caiguda del sistema elèctric (haurà de disposar el PLC de SAI)
- Alarma per sobretemperatura o temperatura baixa del dipòsit d’inèrcia
- Alarma de fallada d’alguna de les bombes de la distribució de calor
- Alarma per fallada en la encesa de la caldera de suport
- Alarma en cas d’incendi a la sitja
• Monitoratge en temps real i registre històric de les temperatures de:
- Temperatura Superior i inferior dipòsit d'inèrcia
- Temperatures d'impulsió i retorn dels circuits
- Temperatura de les calderes de suport i de biomassa
- Temperatura exterior
- Temperatures dels dipòsits acumuladors d’ACS del camp de futbol.
- alarmes produïdes
- actuació de les bombes i elements
- consums
• Monitoratge de l’energia tèrmica entregada (comptadors d’energia) i de l’energia elèctrica
consumida per la caldera.
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• Enviament de missatge, mail o push a tres o més mòbils comunicant que s’ha produït una
incidència.
• Visualització web de la instal·lació i modificació dels paràmetres de programació.
• Actuació manual de les diferents sortides.
• Quatre nivells de interactuació: usuari convidat (només visualització), usuari bàsic, usuari
mantenidor i usuari administrador.
• Possibilitat de ser ampliat per a incorporar els circuits interiors.
• Generació d’informes i balanços que permetin avaluar el grau d’eficiència energètica i
proposar mesures d’estalvi energètic.
El sistema de control inclourà els PLCs domòtics de control amb connexió a internet,
extensions, mòduls sondes, moduls de comunicació modbus, sensors de temperatura, relés
per a l'actuació, transformadors, un SAI 450VA per cada edifici, armaris de superfície per a
encabir-hi els elements a cada una de les sales, cablejat i demés elements necessaris per al
correcte muntatge i funcionament. Posada en marxa, redacció del manual de funcionament i
formació als usuaris.
Veure més detall dels elements a gestionar a la documentació gràfica.
5.11.3 Sistema de control de la caldera
La caldera de biomassa portarà incorporat un quadre de control el qual permetrà regular els
diferents actuadors interns de la mateixa (alimentació, alimentació d’aire primari i secundari,
extracció fums i cendres, neteja, velocitat extractor de fums,etc) per a poder obtenir la
màxima eficiència energètica de la mateixa. Així mateix aquest quadre de control permetrà
aturar la caldera en cas de buidat del circuit hidràulic (el qual serà detectat per un pressòstat
el qual anirà connectat al quadre) i permetrà regular el sistema d’elevació de temperatura de
retorn. També disposarà de dues sondes de temperatura al dipòsit que li permetran adaptar
el seu funcionament a la temperatura del mateix.
El quadre de regulació de la caldera disposarà d’una sortida d’error la qual es pot usar per a
poder comunicar-ho amb el sistema de control.
Així mateix la caldera disposarà de la possibilitat de connectar-se via mòdem a Internet o via
SMS per a poder monitoritzar el seu funcionament i les seves alarmes.
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6

CONNEXIÓ DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS EXISTENTS.

6.1

Descripció general

A partir del dipòsit d'inèrcia, s'instal·larà un conducte d'impulsió i un de retorn que distribuirà
l’energia per la xarxa de calor (District Heating). Aquest conducte discorrerà des de la sala
de calderes en direcció a la sala de calderes de la llar d’infants, i bifurcarà per a anar també
cap als vestuaris del camp de futbol.
El tram soterrat estarà format per canonades preaïllades de polietilè d’alta densitat reticulat
PEX, amb barrera antidifusió d’oxigen EVOH, preaïllades amb escuma de PEX i amb una
coberta corrugada protectora de PEHD. La temperatura màxima de treball és de 95ºC i la
pressió màxima de 6 bar. El material de les canonades pot ser modificat de comú acord amb
la direcció facultativa i els tècnics municipals. És important que la canonada disposi de
barrera antidifusió d’oxigen ja que aquest element, l'oxigen, genera molts problemes de
corrosió en els components i els materials plàstics acostumen a tenir problemes de difusió
d’oxigen cap a l'interior de la canonada.
En la mateixa rasa per on discorrerà la xarxa de distribució de calor s’instal·laran dos tubs
corrugats elèctrics per a poder passar els cables de control de la xarxa. Aquests tubs de
control tindran una arqueta cada 40m o canvi brusc de direcció.
Les calderes existents es mantindran com a emergència o suport en cas de pic de potència.

6.1.1

Llar d’infants

A l’entrada de la sala tècnica de la caldera exsitent de la Llar d´infants s’instal·larà una
subestació de bescanvi. Aquesta estarà formada per un bescanviador de plaques que
permetrà independitzar hidràulicament el circuit que prové de la xarxa de calor dels circuits
existents a l'edifici. Disposarà a més del comptador i demés elements per al correcte
funcionament (vàlvules, reguladora de cabal i d’equilibrat, comptador d’energia, filtres, etc).
Aquesta subestació de bescanvi es connectarà en paral·lel a la caldera de gasoil existent i
disposarà de dues electrovàlvules que permetran que el sistema agafi el calor de la xarxa de
calor o de la caldera en cas d’emergència.
S’instal·larà a més la corresponent vàlvula d’equilibrat amb capçal regulador, la qual limitarà
el cabal màxim que pot passar pel circuit i permetrà tancar-lo quan no hi hagi demanda.
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Veure més detall de l’actuació proposada al plànol 16.- Estat actual i actuacions a realitzar
sala tècnica de la caldera de la llar d’infants.

6.1.2

Vestidors camp de futbol

Es substituiran els dos termos elèctrics actuals per dos interacumuladors amb serpentí i
resistència elèctrica de 1,8kWe. Aquests acumuladors murals disposaran d’un serpentí de
15kW i un volum d’acumulació de 150L. La instal·lació actual d’ACS es reconnectarà als
nous acumuladors.
La instal·lació disposarà a més d’un comptador d’energia per a poder discriminar el consum
d’aquest edifici, així com els filtres i vàlvules.
S’instal·larà a més les corresponents vàlvules d’equilibrat amb capçal regulador, les quals
limitaran el cabal màxim que pot passar pel circuit i permetran tancar-lo quan no hi hagi
demanda (una per cada dipòsit).
Veure més detall de l’actuació proposada al plànol 17.- Estat actual i actuacions a realitzar
sala tècnica camp de futbol.

6.1.3

Reconnexió caldera de gasoil i dipòsit de 750 litres

Per tal de poder disposar de la caldera de gasoil de l’Escola com a sistema de suport,
aquesta es tornarà a instal·lar un cop s’hagi reconstruït la bancada per la mateixa. Així
mateix s’instal·larà un dipòsit de gasoil de doble paret de 750litres, el qual estarà situat a
més de 1m de les dues calderes. S’aprofitarà el cremador i bomba existent.
Així mateix s’executarà la instal·lació de la xemeneia de la caldera de gasoil la qual anirà
paral·lela a la de la caldera de biomassa i serà també d’Inox-316L interior.
Per transferir el calor des de la caldera al dipòsit d’inèrcia s’instal·larà la bomba indicada i es
reinstal·larà la bomba d’elevació de temperatura de retorn que disposa actualment el
sistema.
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6.2
6.2.1

Justificació del compliment de la normativa aplicable
Seguretat estructural

Es compliran amb les prescripcions descrites en el CTE DB SE.
6.2.2

Seguretat en cas d'incendi

Es compliran amb les prescripcions descrites en el CTE DB SI. . Veure més detall de la
justificació del compliment del mateix així com de les mesures correctores a l’Annex 5.Justificació compliment protecció contra incendis.
6.2.3

Salubritat

Per la naturalesa de l’edifici no li seran d’aplicació els documents HS2, HS3, HS4 i HS5.
6.2.4

Seguretat d'utilització i accessibilitat

Els requisits bàsics de Seguretat d’ús no estan destinats als elements de l’edifici l’ús dels
quals estigui reservat a personal especialitzat de manteniment (com és el cas de les sales
tècniques o de la sitja i sala de calderes de biomassa), a excepció d’aspectes molt concrets
que es valoren a continuació i a altres aspectes que voluntàriament es creuen apropiats de
complir.
En aquest sentit els aspectes que es contemplen en el present projecte respecte al
Document Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat Són els següents:
• SUA 1 Seguretat davant el risc de caigudes
Pel fet d’estar tota la zona de la sala de calderes i sitja restringida a l’accés de personal no
autoritzat, no caldrà preveure els aspectes descrits en aquest document.
• SUA 2 Seguretat davant el risc d'impacte o d'enganxades
Per la naturalesa de l’edifici no li serà d’aplicació a la sala de calderes.
• SUA 3 Seguretat davant el risc de quedar tancat
Per la naturalesa de l’edifici no li serà d’aplicació. Així no obstant, per prescripció de RITE la
porta de la sala de calderes disposarà de pany d’obertura fàcil des de dins fins i tot en cas
de tancar-se la porta amb pany.
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• SUA 4 Seguretat davant del risc causat per una il·luminació inadequada.
A la sala de calderes es limitarà el risc de danys a les persones per una il·luminació
inadequada, complint els nivells d'il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat
d'emergència d'acord amb el DB SU 4. Els nivells mínims d'il·luminació seran els següents:

Zona/tipus

Paràmetre

Valor

Luminància mínima [lux]

100

factor d'uniformitat mitjà

fu ≥ 40%

Luminància mínima [lux]

5

Zona de pas
Sala de calderes
Emergència interior

Taula 11: Valors luminació segons DB SU 4

• SUA 5 Seguretat davant del risc causat per situacions amb alta ocupació
Per la naturalesa de l’edifici no li serà d’aplicació.
• SUA 6 Seguretat davant del risc d'ofegament
Per la naturalesa de l’edifici no li serà d’aplicació. Així no obstant, es realitzarà un protocol
d'actuació per a l'entrada a la sitja de biomassa per assegurar-ne la correcta ventilació i
seguretat del personal que hi hagi de treballar.
• SUA 7 Seguretat davant del risc causat per vehicles en moviment
Per la naturalesa de l’edifici no li serà d’aplicació. Es realitzaran les descàrregues en
moments en els que no hi hagi alumnes al pati. Així mateix es recomana senyalitzar la zona
de descàrrega d’estella per tal que els alumnes i usuaris del centre en tinguin coneixement
del risc.
• SUA 8 Seguretat davant del risc causat per l'acció del llamp
El risc d'electrocució i incendi causat pels llamps es limitarà d'acord amb el que estableix el
DB SU 8. Segons aquest DB, el risc admissible Na = 0,0073 i la freqüència d’impactes és
0,0019, per tant no seria obligatori.
• SUA 9 Accessibilitat
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Per la naturalesa de l’edifici no li serà d’aplicació a la caldera de biomassa i sitja.
6.2.5

Protecció contra el soroll

Pel que respecta a la generació de soroll per part de la caldera de biomassa, es complirà les
indicacions mostrades al DB-HR del CTE, especialment pel que fa a vibracions.
6.2.6

Estalvi d'energia

Es seguiran les prescripcions descrites al RITE, tal i com s’ha justificat a l’apartat 4
Descripció del projecte.

6.3

Termini i condicions per a l’execució de les instal·lacions tèrmiques

La recepció en obra d’equips i material, així com controls d’entrega, execució i instal·lació
acabada es realitzaran segons el plec de condicions generals i tècniques.
Com a norma general es seguiran els articles que es citen a continuació.
Pel que fa a la recepció en obra d’equips i materials es complirà amb l’article 20 del capítol
IV del RITE. El control de l'execució de la instal·lació complirà amb l’article 21 del capítol IV
del RITE. El control de la instal·lació acabada es complirà amb l’article 22 del capítol IV del
RITE.
Pel que fa a la recepció de l’obra civil associada a la construcció de l’edifici auxiliar i rases,
es seguiran els criteris prescrits al Codi Tècnic de l’Edificació i normes específiques de
materials.

7

Normativa aplicable

Normativa general
• Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei
52/2002, (BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.
art. 105
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• Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i
posteriors modificacions.

Normativa estatal
• Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i
es crea la Comissió assessora per a les instal·lacions tèrmiques dels edificis
• Correcció d’errors del Reial Decret 1027/2007
• Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Normativa autonòmica
• Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i
els productes.
• Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei
provisional per a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.
• Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models
normalitzats d’impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques en
els edificis.
• Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els requeriments que
han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya.
• Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits
de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006
sobre criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
• Instrucció 4/2005, de la direcció general d’energia i mines i seguretat industrial,
d’aclariment sobre els requisits de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i
d’instal·lacions frigorífiques per a la prevenció de la legionel·losi.
• Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-sanitàries
per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
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• Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses
instal·ladores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades pel
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions
Tècniques Complementàries (ITE).
Normes UNE que cal considerar
• 60601:2006 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred o per
congelació, que utilitzen combustibles gasosos.
• 100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de
legionel·la en instal·lacions.
• 123001:2005 Càlcul i disseny de xemeneies metàl·liques. Guia d’aplicació.
• 100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió.
• 100156:2004 IN Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny.
• EN 13779:2005 Ventilació d’edificis no residencials. Requisits de prestacions dels sistemes
de ventilació i condicionament de recintes.
• Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.
• UNE-EN 303-5:2013 Calderas de calefacción. Parte 5: Calderas especiales para
combustibles sólidos, de carga manual y automàtica y potencial útil nominal hasta 500kW.
Terminología, requisitos, ensayos y marcado.
• UNE-EN 123001:2012. Càlcul, disseny i instal·lació de xemeneies
Contra Incendis
• Reial Decret 314/2006, de 17-03-2006, pel qual s’aprova Codi Tècnic de la Edificació
(CTE). DB SI-Seguretat en cas d’incendi, DB SU-Seguretat d’utilització, i posteriors
modificacions i correccions d’errors.
• Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de Seguretat
Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), BOE 303 de 17 de desembre, i
correcció d'errors en BOE 55, de 5 de març de 2005.
• Reial Decret 1942/1993, de 05-11-1993, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de
Protecció contra Incendis (RIPCI)
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• Reial Decret 312/2005, de 18-03-2005, pel qual s’aprova la classificació dels productes de
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc
• Reial Decret 110/2008, de 01-02-2008, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005
• Llei 3/2010, del 18-02-2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis. DOGC.Nº 5584. 10-03-2010

Paràmetres ambientals, soroll i vibracions
• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental.
• Ponència Ambiental, de 22 de març de 2011, de la Direcció General de Qualitat Ambiental.
• Llei 37/2003, de 17 de novembre, per la qual s’aprova la Llei del Soroll.
• Llei 16/2002, de 28 de juny, per la qual s’aprova la Llei de Protecció contra la Contaminació
acústica (DOGC 3675, del 11/07/2002).
• Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002.
• Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels
residus de construcció i enderroc.
• Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de Residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
• Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
• Real Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats
potencialment contaminadores de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per la
seva aplicació.
• Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.
• Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de
novembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric
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Instal·lacions Elèctriques
• Reglament Electrotècnic de Baixa tensió (REBT) segons RD 842/2002, de 2 d’Agost
• Instruccions tècniques complementàries ITC BT
• Decret 363/2004, de 24 d’Agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a
l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió.
• Normes UNE descrites.

Seguretat i Salut
• Llei de prevenció de Riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre (parcialment modificada
per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de
riscos laborals)
• RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut en els llocs de treball.

Altres normes
• Pla General d'Ordenació Urbana.
• Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.
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8

Planificació

Per a poder iniciar les actuacions caldrà que aquestes estiguin adjudicades i que s’hagin
concedit els permisos municipals corresponents.
La durada estimada de les actuacions serà d'entre 84 i 120 dies en funció dels recursos
humans que es destinin.
Especialment per a l’execució de les rases, muntatge de la sala tècnica i sitja i actuacions
exteriors es recomana, prendre especial atenció a les mesures de protecció de les zones de
treball i al tancament dels espais de treball per a evitar riscos, així com a la interferència dels
treballs amb els serveis per al correcte funcionament de l’escola i la llar d’infants, així com
amb els equipaments esportius.
De cara a l’obertura de la rasa que travessa el carrer, caldrà coordinar-ho amb l’Ajuntament i
la policia local per tal de reduir al màxim les afectacions i caldrà disposar de planxes
transitables com a sistema provisional fins que es pugui realitzar l’asfaltat.
Veure més detall i cronograma a l’Annex 4.
9

Ordre de prioritat entre els documents bàsics

Davant de possibles discrepàncies entre documents, l’ordre de prioritat dels mateixos serà:
1.- Plànols
2.- Amidaments
3.- Memòria
Davant la mancança d’alguna informació o detall en algun dels documents, prevaldrà el
document que contempli l’aspecte deficient a la resta.
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Resum econòmic

El pressupost d’execució material de la totalitat dels treballs descrits ascendirà a 60.328,58 €
(SEIXANTA MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS).
Un cop aplicats el benefici industrial del 6%, les despeses generals del 13% i el 21% d'IVA,
el Pressupost d’execució per contracta (PEC) amb IVA ascendirà a 86.867,12 € (VUITANTASIS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
A la taula següent es resumeix el pressupost:
RESUM PRESSUPOST
Concepte
1 Obra civil. Condicionament sala de calderes i sitja
2 Xarxa de calor i abastament de serveis
3 Instal·lació caldera de biomassa i elements complementaris
4 Elements i treballs de connexió a la Llar d’infants
5 Elements i treballs de connexió Camp de Futbol
6 Gestió de Residus
7 Control de Qualitat
8 Seguretat i salut
Total PEM (Pressupost d'Execució Material)
Despeses Generals d'empresa (13%)
Benefici Industrial (6%)

Import (€)
5.626,11 €
6.850,83 €
39.581,83 €
2.408,07 €
2.949,43 €
162,31 €
1.500,00 €
1.250,00 €
60.328,58 €
7.842,72 €
3.619,71 €

Subtotal PEC (Pressupost d'Execució per Contracte) sense IVA
IVA 21%

71.791,01 €
15.076,11 €

Total PEC (Pressupost d'Execució per a Contracte)

86.867,12 €

10.1 Estalvis econòmics previstos en combustible fòssil

Cal tenir en compte que la instal·lació s’ha dimensionat per cobrir les necessitats de tot
l’edifici de l’Escola, la Llar d’infants en cas d’estar en plena ocupació i també per donar
servei de ACS als vestidors per tant, els valors d’estalvi econòmic presenten una situació
poc favorable econòmicament parlant. Si es valoressin aquests 2 efectes els períodes de
retorn ja es situarien dins la normalitat ( 15-20 anys).
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A continuació es presenta la taula resum dels estalvis previstos en combustibles fòssils
anualment.

COMBUSTIBLE FÒSSIL
Consum anual de gasoil

79.406 kWh/any

Cost combustible fòssil

6.775 €/any
0,085 €/kwh
80 %
63.524 kWh/any

Preu mitja del gasoil
rendiment caldera existent
Necessitats tèrmiques anuals

COMBUSTIBLE BIOMASSA
Rendiment biomassa

90 %
70.583 kWh/any
14 Tn pellet
22 m3 de pellet
286,77 €/tona
4.048 €/any
2.727 €/any

Consum anual de biomassa
Consum anual de biomassa
Volum anual de biomassa
Preu biomassa (iva inclòs)
Cost biomassa
Estalvi econòmic anual

(*)Consums d’acord amb la memòria (**)Preus amb IVA

10.2 Anàlisi de la viabilitat i vida útil de la instal·lació

S’han fet servir les següents dades econòmiques per a poder valorar la viabilitat de la
inversió durant els anys en que s’espera amortitzar el projecte.
kWh Combustible (gasoil + electricitat)

79.406

Gasoil (€/kWh)

0,085

pèl·let (€/tn)

287

pèl·let (€/kWh)

0,057

Rendiment de la caldera de gasoil (η)

80%

PCI gasoil (kWh/litre)

10,01

PCI pèl·let (kWh/kg)

5

10.3 Paràmetres financers emprats

A continuació s’indiquen els paràmetres financers emprats a l’avantprojecte.
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Augment del preu anual del gasoil

3,0%

Augment del preu anual de la biomassa

1,0%

Augment IPC anual

1,0%

Pressupost memòria

86.867,12 euros

10.4 Flux de caixa del projecte

Els resultats del flux de caixa plantejats es presenten en les taules següents. Cal tenir en
compte que els preus que s’exposen inclouen l’IVA i el TIR i payback simple del projecte.
La vida útil de la instal·lació es preveu de 25 anys.
L’estudi no preveu cap tipus d’ajuda.

10.5 Estalvi d’emissions de CO2

A continuació es resumeix l’estalvi previst d’emissions de CO2 en funció del combustible
(Gasoil per l’escola i llar d’infants i electricitat per al camp de futbol).
Estalvi emissions de CO2
Consum anual
estalviat
Combustible
Gasoil

Factor

Estalvi
Emissions

kWh/any

kgCO2/kWh

tones CO2/any

75.562

0,267

20,18

Electricitat

3.844

0,308

1,18

TOTAL

79.406

21,36
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Increment preu anual energia convencional
Increment preu anual biomassa (pellet)
Cost instal·lació (euros) amb IVA

3,0%
1,0%
86.867,12

Dades econòmiques
0
Cost total energia convencional (euros)
Cost total biomassa (euros)
Estalvi econòmic (euros)
Sobrecost manteniment
Benefici (euros)
Cash Flow (euros)

-86.867,12
-86.867,12

1
6.775
4.048
2.727
250,00
2.476,70
-84.390,42

2
6.978
4.089
2.889
252,50
2.636,97
-81.753,45

3
7.187
4.130
3.058
255,03
2.802,90
-78.950,55

4
7.403
4.171
3.232
257,58
2.974,68
-75.975,87

6
7.854
4.255
3.599
262,75
3.336,52
-69.486,87

7
8.090
4.297
3.792
265,38
3.526,96
-65.959,91

8
8.332
4.340
3.992
268,03
3.724,02
-62.235,89

9
8.582
4.384
4.199
270,71
3.927,91
-58.307,98

10
8.840
4.427
4.412
273,42
4.138,83
-54.169,15

11
9.105
4.472
4.633
276,16
4.357,01
-49.812,13

12
9.378
4.516
4.862
278,92
4.582,68
-45.229,45

13
9.659
4.562
5.098
281,71
4.816,07
-40.413,38

14
9.949
4.607
5.342
284,52
5.057,42
-35.355,96

15
10.248
4.653
5.594
287,37
5.306,98
-30.048,99

16
10.555
4.700
5.855
290,24
5.565,00
-24.483,99

17
10.872
4.747
6.125
293,14
5.831,75
-18.652,24

18
11.198
4.794
6.404
296,08
6.107,50
-12.544,73

19
11.534
4.842
6.692
299,04
6.392,53
-6.152,20

20
11.880
4.891
6.989
302,03
6.687,14
534,94

21
12.236
4.940
7.297
305,05
6.991,60
7.526,54

22
12.603
4.989
7.614
308,10
7.306,25
14.832,79

23
12.981
5.039
7.943
311,18
7.631,37
22.464,16

Període de retorn simple (anys)

Període de retorn (anys)

Flux net de caixa

Valor Actual Net (VAN)

Rendibilitat (r)

31,86

19,96

5.024,52

-337,38

1,45

Estalvi econòmic anual (euros)
9.000
8.000

Amortització econòmica
40.000

7.000
6.000

20.000

5.000

0

4.000

-20.000

3.000

-40.000

2.000

-60.000

1.000

-80.000

0
2

3

4

5

6

7

8

25
13.772
5.140
8.632
317,43
8.314,41
38.745,88

Taxa de Rendibilitat Interna
(TIR)
2,51%

60.000

1

24
13.371
5.089
8.282
314,29
7.967,32
30.431,48

Estudi de segon ordre (tenint en compte la variació del diner amb el temps en un període de 25 anys)
2,54
2,5
1%

Rendibilitat exigida ( k ) (tenint en compte la inflació) (%)
Rendibilitat ( i ) (sense considerar la inflació) (%)
Taxa de inflació anual ( g ) (%)

Estudi econòmic

5
7.625
4.213
3.413
260,15
3.152,49
-72.823,39

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

-100.000
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CONCLUSIONS

Com a resultat de la avaluació econòmica i viabilitat del present projecte, exposats en el
capítol corresponent de la present memòria, amb un pressupost d’execució de contracta
(PEC) amb IVA de 86.867,12 € es preveu un retorn de la inversió inferior als 25 anys (19,96
anys) sense cap ajuda. Aquest temps de retorn es pot veure reduït si s’obté alguna ajuda.
Amb aquestes dades calculades, juntament amb l’estalvi de CO 2 estimat per el canvi de
combustibles fòssils a biomassa i els beneficis ambientals, econòmics i socials produïts per
el consum de biomassa de tipus estella forestal, la execució de la instal·lació exposada en el
present projecte es considera VIABLE.
Amb el present projecte, format per la memòria tècnica, l’estat d’amidaments, el pressupost
vinculat als mateixos, els plànols de construcció, esquemes hidràulics i elèctrics, el plec de
condicions, així com diversos annexos complementaris, es disposa de tota la informació
tècnica necessària per a l’execució de la instal·lació de biomassa i xarxa de calor objectes
del mateix.
A Amposta, el 04 de juny de 2021

Jaume Castellà Carlos
Enginyer Tècnic Industrial, esp. Mecànica Industrial
Nº Col·legiat 18.695
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

1. Actuacions de condicionament de la sala de calderes
Per executar la instal·lació de biomassa és necessària la realització de diverses operacions
de condicionament dels espais i d’obra civil dins de la sala de calderes existent i a la sala on
hi ha els dipòsits actuals de gasoil prevista per la sitja de biomassa. Aquestes actuacions es
descriuen a continuació i poden apreciar-se amb més detall a la documentació gràfica.
1.1 Retirada coberta de fibrociment
Es procedirà a la retirada de l’actual coberta de fibrociment a través d’una empresa
autoritzada i registrada per la retirada d’amiant. Es duran a terme tots els treballs de
desmuntatge i retirada seguint totes les indicacions de seguretat.
1.2 Construcció coberta de Sandwich
Un cop retirada la coberta de fibrociment, es procedirà a la construcció d´una nova coberta
tipus Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de poliuretà amb un gruix
total de 30 mm, amb la cara exterior grecada 3GR i la cara interior llisa, color estàndard,
diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb
nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes
1.3 Desmuntatge caldera gasoil existent i elements hidràulics existents.
Es procedirà al desmuntatge de la caldera de gasoil existent i els seus elements hidràulics
per la seva posterior reposició.
1.4 Desmuntatge instal·lació elèctrica existent a l’espai destinant a la sitja.
Es procedirà al desmuntatge de les instal·lacions elèctriques existents a la sitja atès que ha
de ser lliure d’elements elèctrics dins del recinte destinat a emmagatzematge de biomassa.
1.6 Retirada dels dipòsits de gasoil (la qual serà realitzada per l’ajuntament amb la finalitat
que els pugui reubicar en alguna altra instal·lació).
1.7 Enderroc base de formigó de caldera de gasoil existent i enderroc base de formigó dels
dipòsits de gasoil.
1.8 Construcció bancada de formigó HA-25/P/10/IIa per al nou emplaçament caldera de
gasoil existent.
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1.9 Forats passos xemeneies gasoil i biomassa.
2. Moviment de terres i execució de rases
Es realitzaran les rases per al pas d’instal·lacions. Aquestes rases tindran el traçat descrit en
el plànol 06.- Recorregut xarxa distribució de calor. i seguiran l’amplada i profunditat
descrites en el detall de tipologia de rasa dels plànols 07.- Detalls rasa xarxa distribució de
calor. La profunditat indicada és la mínima del traçat, entenent que la màxima estarà en
funció dels pendents i del punt més baix del traçat.
Abans de començar a fer les rases, es realitzaran diverses cates per a localitzar les
instal·lacions i poder replantejar els traçats i la profunditat de les rases en funció d’això. En
cas que per el paviment es detectin instal·lacions existents, es comprovarà si es pot
executar el traçat mantenint les distàncies reglamentàries (30cm en el cas de canonada
paral·lela a gas, 20cm en el cas de canonada soterrada de subministrament elèctric i per
sota del seu nivell).
El replanteig dels nivells de la part inferior de les rases es realitzarà de manera que només
hi hagi un punt baix en tot el seu recorregut (per evitar la formació de sifons). En cas que per
la tipologia del terreny o pels creuaments amb serveis existents, això no sigui possible,
s’haurà d’instal·lar una arqueta amb un sistema de purgat en els punts alts que es puguin
generar.
Les rases es realitzaran sempre que es pugui sota paviment de sauló, sota paviment de
vorera i només es recorrerà sota calçada en el cas de creuaments o que no hi hagi
alternativa degut al pas d’altres instal·lacions.
Pel cas de les rases sobre formigó o paviment, en aquest cas abans d’actuar s’intentarà
desmuntar les filades de peces que puguin quedar afectades, intentant poder reaprofitar les
peces en la posterior reconstrucció. Després es procedirà al tall del formigó i repicat. Un cop
acabada l'actuació, es reposarà el formigó i finalment les peces si és el cas.
Un cop realitzades les rases, es posarà sorra fina com a llit per les instal·lacions, es posaran
els tubs i es cobrirà els mateixos també amb una capa de sorra. Es realitzarà el reompliment
de la rasa amb terra de la mateixa, es posaran cintes indicadores i es procedirà al cobriment
(tot segons els detalls de rasa del 07.- Detalls rasa xarxa distribució de calor. El reompliment
es realitzarà en tongades de 30 cm amb compactació per mitjans mecànics.
Es prestarà especial atenció a les profunditats de soterrament dels tubs i a les distàncies
entre ells, així com es vetllarà per a deixar la vertical del tub de la xarxa de calor lliure de pas
de tubs.
Abans de procedir al tapat de les rases, es realitzarà les proves hidràuliques de pressió que
el fabricant dels tubs requereixin per a assegurar la qualitat del mateix.
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La runa extreta de l’enderroc dels paviments de les rases, així com la possible terra sobrant,
es portaran a abocador autoritzat de manera separada.
3. Soporteria xemeneia
Per tal de poder soportar la xemeneia, caldrà realitzar dues subestructures d’acer. Aquestes
seran realitzades per una empresa de serralleria en base a la documentació gràfica.
4. Ajudes generals de paleteria
També caldrà realitzar diversos passos de canonades a les sales tècniques afectades, així
com les obertures de pas entre les sales tècniques o per a les reixes de ventilació. Es
realitzarà les ajudes a instal·lacions per al correcte desenvolupament de la obra (passos de
tubs, remat un cop realitzats, remolinats i pintats).
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1 Dades de l'obra
Tipus d'obra: Redacció del projecte executiu per implantació de caldera de biomassa i
xarxa a equipaments municipals de Benissanet.. S’inclou en la instal·lació la part
d’obra civil associada.
Emplaçament:
Peticionari: Diputació de Tarragona
Autor del projecte: Jaume Castellà Carlos
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Jaume Castellà Carlos

2 Dades tècniques de l'emplaçament
Topografia: Terreny pla, amb lleuger desnivell.
Característiques del terreny: terreny coherent, nivell freàtic: baix
COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

2.1 Introducció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra,
les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals,
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme
les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin,
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.
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El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i
subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada
de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è).

2.2 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de
8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
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d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que
s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que
es realitzi a l’obra o prop de l’obra.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els
següents:
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord
amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos.
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
c) Combatre els riscos a l'origen.
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal
de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals en el treball.
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h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones
de risc greu i específic.
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures.
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com
a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.

2.3 Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s’enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser
aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
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2.4 Mitjans i maquinària
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

2.5 Treballs previs
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
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- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

2.6 Enderrocs
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes

2.7 Moviments de terres i excavacions
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
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- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

2.8 Fonaments
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d’encofrats
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- Fallides de recalcaments
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

2.9 Estructura
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d’encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
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- Riscos derivats de l’accés a les plantes
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

2.10 Ram de paleta
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

2.11 Coberta
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
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- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes de pals i antenes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

2.12 Revestiments i acabats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

2.13 Instal·lacions
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)
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- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobreesforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

2.14 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials
(Annex ll del r.d.1627/1997)
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors
sigui legalment exigible
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius
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10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

2.15 Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A
més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la
maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar
homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment...).

2.15.1 Mesures de protecció col·lectiva
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l’obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior
de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes)
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- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de
rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

2.15.2 Mesures de protecció individual
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la
utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

2.15.3 Mesures de protecció a tercers
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
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- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

2.15.4 Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

3 Normativa aplicable
- Regalment de Seguretat i Higiene en el Treball . Llei 31/1995 del 8 de Novembre,
per a la prevenció de riscos laborals.
- Decret 3565/1972 de 23 de desembre, pel que s’estableixen les Normes
Tecnològiques de la Construcció ( NTE,).
* Modificació article 65 . Ordre 7/3/1981 ( BOE 63, 14/03/1981 )
- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió.
- Reglament d'explosius, Reial Decret 130/2017 de 24 de febrer, (BOE 214,
05/03/2017 )
- Ordre TIN/1071/2010, de 27 d’abril, per la que es determinen els requisits de dades
que hagin de reunir les comunicacions d’obertura dels centres de treball o
reactivació d’activitats en els centres de treball. ( BOE-A-2010-6871)
- Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 26 de novembre de 1986 Designació de
A.E.N.O.R. com a entitat reconeguda.
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- Llei 8/1988 de 7 d’abril sobre infraccions i sancions d’ordre social. ( BOE 91,
15/04/1988 )
- Reial Decret 474 de 30 de març de 1988 que recull l’ampliació de la directiva 84/528
C.E.E. aparells elevadors d’utilització mecànic.( BOE 121, 20/05/1988 )
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova una nova instrucció tècnica
complementària “MIE-AEM-2” del reglament d’aparells d’elevació i manutenció,
referent a grues torre per obre o altres aplicacions.
- Reial Decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel que s’estableixen les normes de
comercialització i posada en funcionament de les màquines.
- R.D. 1644/2008, de 10 d’Octubre ( BOE-A-2008-16387 )
- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, per el que s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut aplicable als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.
- Obligatorietat de l'inclusió de l'estudi de Seguretat i Higiene en el treball en els
projectes d'edificació i obres públiques.
R.D. 555/1986 de 21 de febrer ( BOE 69, 21/03/1986 )
Model de llibre d'incidències
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball ( DOGC 12/01/1998).
Model de Llibre d’incidències en les obres de construcció.
- Certificat sobre compliment de les distàncies d'obres i construccions a línies
elèctriques.
Resolució 4/11/1988 ( DOGC 1075, 30/11/1988 )
- Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, protecció de la salut i seguretat dels treballadors
contra els riscs relacionats amb els agents químics durant el treball.
Protecció de treballadors en front de riscos derivats de l’explosió i soroll durant el
treball.
- R.D. 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.
- Text refós de la llei de l'Estatut dels Treballadors
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- Rial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors (BOE-A-2015-11430)
- Conveni col·lectiu Provincial de la Construcció de la Província en la que es construirà
l’obra.
Prevenció de riscs laborals
Llei 31/1995, de 10/11 (BOE 269, 10/11/1995 )
- Reglament dels serveis de prevenció . R.D. 39/1997 de 17 de gener ( BOE 27,
31/01/1997 )
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el
treball R. D. 485/1997 de 14 d'abril ( BOE 97, 23/04/1997 )
R.D. 487/1997 de 14 d'abril ( BOE 97, 23/04/1997 ) . Sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscs,
en particular dorsolumbars, per els treballadors.
R.D. 486/1997 ( BOE 97, 23/04/97 ) Sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
en els centres de treball.
R.D. 665/1997 de 12 de maig ( BOE 124, 24/05/1997 ) . Sobre protecció dels
treballadors contra riscos relacionats amb l'exposició d'agents cancerígens durant el
treball.
R.D. 773/1997 de 30 de maig ( BOE 140, 12/06/1997 ) Sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la utilització dels treballadors d'equips de protecció
individual .
R.D. 1215/1997 de 18 juliol ( BOE 188, 07/08/1997 ) Sobre disposicions mínimes de
Seguretat i salut per la utilització dels treballadors dels equips de treball.
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre ( BOE 256 25/12/1997 ) Sobre disposicions mínimes
de seguretat i salut en les obres de construcció
- Homologació de peces de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat
Social (Vegeu apartat homologacions )
- També seran d’aplicació totes aquelles disposicions que complementin i millorin les
anteriors
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A Amposta, el 04 de juny de 2021

Jaume Castellà Carlos
Enginyer Tècnic Industrial, esp. Mecànica Industrial
Nº Col·legiat 18.695
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1 Dades bàsiques de la instal·lació
1.1 Emplaçament de la instal·lació
Adreça

Carrer Bonaire, 2

Població

Benissanet

1.2 Breu descripció de la instal·lació
La instal·lació està formada per una caldera de biomassa ubicada a la Sala de
calderes a l'edifici annex de CEIP Antoni Nat, amb la corresponent instal·lació
hidràulica, la canonada de distribució de calor cap a les dues sales tècniques de la Llar
d’infants i els vestidors del Camp de Futbol i la instal·lació d'acoblament a la
instal·lació existent i el sistema de control.
Queden excloses d’aquest manual de manteniment, les actuacions necessàries per al
correcte funcionament dels circuits interiors existents i les de les calderes de gasoil.
AQUEST MANUAL SERÀ COMPLEMENTARI AL MANUAL D'ÚS I
FUNCIONAMENT DE LA CALDERA, BOMBES, BESCANVIADORS DE PLAQUES I
RESTA D’ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ ELS QUALS SERAN ADJUNTATS A
AQUEST DOCUMENT.

2 Objecte
L’objecte del present document és:
- la descripció de les instruccions de seguretat, control i maniobra.
- la descripció del programa de funcionament.
- la descripció del programa de manteniment preventiu.
- la descripció del programa de gestió energètica.
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Tot això per al correcte manteniment de la instal·lació tèrmica de biomassa i xarxa de
calor, amb l’objectiu de complir amb les prescripcions tècniques de seguretat, bon
funcionament, allargament de la vida útil i eficiència de la instal·lació.
Aquest document serà revisat i entregat amb la finalització d’obra, incloent-ho totes les
modificacions que es puguin haver produït durant l’execució així com el llistat dels
equips instal·lats i manuals específics. Aquest document serà guardat amb la resta de
documentació tècnica de la instal·lació, i se n’entregarà una còpia a l’empresa
mantenidora.

3 Advertències de seguretat i riscs
El manteniment de la caldera i de la instal·lació ha de ser realitzat per personal
autoritzat o Servei Tècnic, amb els coneixements adequats pel tipus de caldera i
instal·lació.
Abans de realitzar qualsevol tasca de manteniment cal prestar especial atenció a les
mesures de seguretat. Tant a la caldera, com a la sitja de biomassa com a la
instal·lació hi pot haver els següents riscos:
Atenció:
Perill general
Abans de realitzar cap tasca de manteniment, obrir portes, accedir a
la sitja, treure revestiments, accedir al quadre de control, per motius
de seguretat cal apagar l’interruptor general de la caldera, protegirlo per a evitar accionament accidentals i advertir de forma visible
que s’estan realitzant tasques de manteniment.
Perill de
cremades!

Atenció: Perill de cremades! Les parts internes de la caldera, les
parts de la xemeneia i evacuació de fums, i les canonades poden
escalfar-se molt (T>50ºC) amb perill de cremades.
No obrir la porta de la cambra de combustió durant el funcionament
de la instal·lació.
No manipular cap element sense protegir-se amb guants.
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Realitzar les tasques de manteniment quan la caldera estigui freda.
Els dipòsits de cendres i visos sense fi d’extracció de cendres
poden escalfar-se.
Perill de
lesions per
elements
giratoris!

Atenció: Perill de patir lesions per acció d’elements giratoris!
La sitja de la caldera disposa de diversos elements giratoris que
poden produir lesions per talls i atrapaments:
- el sistema d’alimentació i ompliment disposa de part mòbils.
- els visos sense fi d’alimentació i extracció de cendres.
- parts internes de la caldera (cremador, graella mòbil o viatgera).
- el sistema de neteja dels bescanviadors de fums.
- els motors i ventiladors.
Apagar l’interruptor general abans de realitzar qualsevol actuació i
bloquejar-lo per a evitar actuacions accidentals.
Atenció: Perill de patir lesions per electrocució!

Perill per
electrocució!

Abans d’obrir la tapa de l’armari de distribució o de desmuntar algun
element elèctric, apagar l’interruptor general de la caldera de
biomassa per a evitar que quedin elements amb alimentació
elèctrica.
Prestar especial atenció als cables i al seu estat.
Usar guants i ulleres de seguretat per a evitar riscos.

Perill per gasos Atenció: Perill per gasos inflamables i tòxics!
inflamables i
tòxics!
Si el manteniment o la neteja no es realitza de manera adequada
poden produir-se fugues de gas de combustió. Aquest gas és
inflamable i tòxic.
Treballar amb la caldera apagada.
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Usar ulleres i màscara de protecció i sensor de CO.
Accionar l’extractor de fums de manera manual (des del control de
la caldera) abans d’iniciar les tasques de manteniment.
Mantenir la sala airejada durant les tasques de manteniment i
neteja.
No obrir de manera sobtada les portes de la cambra de combustió
ni del circuit d’extracció de fums.
En cas de fugues del gas de combustió, apagar ràpidament la
caldera i instal·lació elèctrica i deixar ventilar bé la sala.

Atenció: El pèl·let genera CO per descomposició espontània.
Comprovar les ventilacions de la sala de la sitja i abans
d’accedir-hi seguir les recomanacions indicades en els apartats
següents.
Atenció: Perill d’incendi!

Perill d’incendi!

S’ha de complir la normativa vigent de prevenció d’incendis. Si no
es realitza correctament el manteniment i neteja hi ha perill
d’incendi.
Cal seguir identificar els elements de seguretat i prevenció d’incendi
abans d’iniciar les tasques de manteniment, i en cas de no ser-hi
aportar-los.
Cal identificar els recorreguts d’evacuació en cas d’emergència.
Cal realitzar les neteges periòdiques i complir amb les prescripcions
del manual per a evitar males combustions.
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4 Consideracions a tenir en compte abans d'actuar en sitges de biomassa.
- Abans d’entrar a una sitja de biomassa (ja sigui pèl·let o estella), obrir els accessos,
boques de descàrrega i deixar ventilar uns 15 minuts.
- Emprar el mesurador de CO per a verificar que la seva concentració està sota els
nivells permesos.
- Deixar sempre els accessos a la sitja oberts, indicats i no estar mai sol.
- Abans d’entrar a una sitja de biomassa, assegurar que l’alimentador i dispositius
mecànics estan aturats (i que no es poden activar automàticament). Deixar una nota
en el panell de control conforme s’està realitzant tasques de manteniment, per a evitar
que es produeixin actuacions involuntàries.
- Emprar màscares, guants i demés elements de seguretat.
- Informar i notificar que es procedirà a realitzar actuacions de manteniment.
- No entrar personal que no estigui format.
- En el cas de sitges de pèl·let, es recomana haver llegit i seguir les indicacions de la
Guia de bones pràctiques per al control del risc per inhalació de monòxid de carboni
(CO) en l’emmagatzematge de pèl·lets de fusta a les dependències dels usuaris finals
Alguns riscs identificats: Risc d'ofegament, risc de caigudes accidentals i risc
d’atrapament

5 Consideracions a tenir presents abans d'actuar sobre la caldera de
biomassa.
- Aturar la caldera abans de realitzar cap actuació (i deixar que finalitzi el procés de
combustió).
- Ventilar la cambra de combustió abans de realitzar-hi cap actuació.
- Desconnectar elèctricament els motors per a evitar riscs d’atrapaments.
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- Desconnectar la caldera del quadre elèctric per a evitar electrocucions.
- Anar amb compte amb les superfícies calentes.
- Realitzar les actuacions amb la sala ventilada.
- Emprar màscares, guants i demés elements de seguretat.
- Informar i notificar que es realitza l’actuació de manteniment.
- No actuar personal no format.
Alguns riscs identificats: Risc d'ofegament, risc de cremades per superfícies
calentes i per foc, risc d’electrocució i risc d’atrapament.

6 Instruccions per efectuar l’aturada de la instal·lació
El manteniment de la caldera i de la instal·lació ha de ser realitzat per personal
autoritzat o Servei Tècnic, amb els coneixements adequats pel tipus de caldera i
instal·lació. Abans de realitzar les tasques de manteniment cal tenir present que pot
ser necessari aturar el sistema o una part del mateix per a poder actuar amb seguretat.
Per a realitzar la aturada de la caldera de biomassa, existiran tres nivells d'actuació de
més general a més específic:

Existeixen tres nivells (de més general a més específic) d’aturada del sistema:
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1.- Desconnexió elèctrica de la caldera
S’actuarà sobre l’Interruptor General Automàtic (INT.
GENERAL) situat al quadre elèctric blanc del costat de la
porta.
Aquesta actuació deixarà sense corrent elèctric a tots els
dispositius de la sala de calderes i de control. Si s’executa,
les bombes deixen de funcionar i es pot generar un
sobreescalfament de la caldera. Només utilitzar aquest
sistema en cas de necessitat.
Si mai es vol procedir a la desconnexió elèctrica (per a desús
durant un temps) procedir primer amb l’aturada descrita a
l’apartat 3 i fer la desconnexió al cap d’unes hores quan la
temperatura de la caldera hagi disminuït.
2.- Parada d’emergència de la caldera
Es realitzarà mitjançant l’interruptor o polsador vermell situat
al cos de la caldera.
Aquesta actuació atura l’alimentació elèctrica de tots els
components de la caldera (però no afecta a la instal·lació
elèctrica de la sala). Aquesta actuació la realitzarem en cas
que calgui aturar de cop la caldera per emergència en algun
dels seus components o per a tasques de manteniment del
quadre de control.
3.- Parada del funcionament de la caldera
Es realitzarà mitjançant l’interruptor, selector o menú de
pantalla tàctil, situat al frontal del quadre de control de la
caldera.
Aquesta actuació atura l’alimentació i combustió de la
caldera però permet el funcionament de l’extractor de fums
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per a evitar que el foc retorni pel canal d’alimentació i per a
escombrar la cambra de combustió.
Aquesta actuació la realitzarem en cas que vulguem aturar el
funcionament de la caldera per alguna emergència en
l’alimentació del combustible o quan es vulgui deixar un
temps sense utilitzar.
Taula 14: Nivells d'actuació per efectuar l’aturada.

Si es vol realitzar alguna actuació sobre les bombes o electrovàlvules, es procedirà a
desconnectar-les elèctricament mitjançant els interruptors automàtics del quadre
elèctric. Veure més detall al plànol d’esquema unifilar.
En qualsevol cas, durant les actuacions de manteniment que requereixin una aturada
total o parcial del sistema, el mantenidor col·locarà senyalitzacions d'advertència per a
evitar una actuació involuntària que pugui generar un accident o mal funcionament.

7 Instruccions per efectuar la sectorització de la instal·lació.
Amb l’objectiu de poder sectoritzar les diferents parts de la instal·lació hidràulica (bé
sigui per actuacions de manteniment, de funcionament o de reparacions), s’han
disposat vàlvules de pas per a independitzar tots els circuits i elements susceptibles a
ser desmuntats. Veure més detall a l’esquema hidràulic.
En el cas dels vasos d’expansió, hi haurà vàlvula de pas la qual quedarà bloquejada
per a evitar un possible error. EN CAP CAS HA D’ESTAR TANCADA DURANT EL
FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ.
De la mateixa manera, els equips generadors de calor disposen de vàlvules de pas les
quals poden tancar-se en cas d’haver de realitzar alguna operació de manteniment o
reparació. ABANS DE TANCAR-LA, ASSEGURAR QUE LA CALDERA ESTIGUI
APAGADA I QUE NO HI HAGI COMBUSTIBLE A L’INTERIOR DE LA MATEIXA.
Quan es vulgui restablir el funcionament, primer obrir les vàlvules de pas, verificar el
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funcionament de les bombes per a poder dissipar temperatura i després tornar a posar
en servei la caldera.
Pel que fa a les bombes, també disposen de vàlvules de pas per a poder realitzar la
neteja del filtres de protecció o tasques de reparació. Abans de tancar-les assegurar
que s’ha aturat la bomba i en cap cas tornar-la a posar en marxa fins que les aixetes
tornin a estar obertes.

8 Condicions normals i límit de funcionament de la instal·lació
La instal·lació i els seus components ha estat dissenyada per a treballar amb el rang
de condicions següents.
Paràmetre

Valor habitual

Valor mínim

Valor màxim

Pressió

1,5 bar

0,5 bar

3 bar

Temperatura

Segons element Segons
element

95°C

Taula 15: Condicions funcionament.

El fluid de treball serà aigua descalcificada i filtrada segons les característiques
següents:
Paràmetre

Valor

Conductivitat elèctrica (µm/cm)

100-1500

pH

9,5-10

Oxigen (mg/l)

<0,02

Alcalins (nmol/l)

<0,02

Taula 16: Paràmetre aigua.
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Qualsevol valor que difereixi de les mateixes haurà de ser estudiat i revisat pel
personal de manteniment (així com les possibles conseqüències que es puguin derivar
de l'esmentada anomalia).

9 Programa de funcionament
La present instal·lació donarà servei per a calefacció als edificis:Ceip Antoni Nat i Llar
d’infants i donarà servei d’ACS a: la Llar d´infants i als vestidors del Camp de futbol. La
seva temporada de funcionament actualment es correspondrà a la temporada de
funcionament de la calefacció i l’ACS de la Llar i del Camp de futbol.
Es marcaran temperatures de confort a mantenir en l’horari de les activitats dels
centres i del camp de futbol, de reducció durant els períodes de neteja o anteriors al
moment de confort i s’aturarà durant les hores en les que no hi hagi presència al
centre. De la mateixa manera es programarà mitjançant el control centralitzat, els dies
en “ mode vacances” en els quals la temperatura de consigna serà només per a
manteniment d’una temperatura mínima (inferior a la temperatura de confort o
reduïda).
S’indicarà en el programa de control o mitjançant un cartell que la programació de les
temperatures de confort no ha de ser superior a 21ºC en mode calefacció ni inferior a
26ºC en mode refrigeració. Les humitats relatives han d’estar compreses entre el 30 i
70%.
Periòdicament, un cop cada mes, es posaran en marxa les calderes de gasoil per tal
de verificar que estan operatives per si mai s’han de posar en mode de servei.
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10 Programa de manteniment preventiu

A la taula següent s’adjunta el llistat de tasques a realitzar, amb codi identificador i la
seva periodicitat:
OPERACIÓ

Periodicitat

Actuacions a realitzar a la visita mensual
Control visual de la caldera de biomassa

m

Comprovació de pressió d'aigua en circuits i caldera

m

Comprovació de la temperatura en circuits i caldera

m

Comprovació de l'estat del combustible sòlid-

m

Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de combustible sòlid

m

Control de peces de desgast o per indicacions del fabricant

m

Controlar les instal·lacions de seguretat contra el retrocés de la combustió

m

Controlar la neteja dels romanents de la combustió

m

Neteja i control de la tapa de seguretat contra el retrocés de la combustió

m

Neteja i control de la junta d'estanquitat de la porta

m

Neteja i comprovació del sense fi d'alimentació del biocombustible i d'extracció
m
de cendres
Neteja i comprovació de l'estat del cablejat i els sensors

m

Comprovació de reglatge i actuació de seguretat de temperatura

m

Comprovació del tarat dels elements de seguretat

m

Revisió dl funcionament de bombes i ventiladors

m

Actuacions a dues vegades per temporada (visita semestral)
Revisió dels paràmetres de control de la caldera

2t

Comprovació del material refractari

2t

Revisió del sistema automàtic d'encesa i apagada

2t

Comprovació i neteja, si s'escau, de la cambra de combustió, bescanviadors de
2t
calor, conductes de fums i xemeneies en calderes de biomassa
Neteja de la cúpula de postcombustió

2t
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Lubricar tots els engranatges i cadenes

2t

Revisió i neteja dels filtres d’aigua

2t

Revisió i neteja de les unitats terminals aire-aigua

2t

Actuacions a realitzar un cop per temporada (visita anual)
Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire

t

Revisió de l'estat d'aïllament tèrmic

t

Revisió de la xarxa de conductes segons criteris de la norma UNE 100012
Revisió de la qualitat ambiental segons criteris de la norma UNE 171330
Verificació del sistema d'ignició del biocombustible

t

Verificació de l'extractor de gasos de combustió

t

Comprovació de reglatge i actuació del termòstat de treball

t

Verificació de la vàlvula de seguretat

t

Revisió del vas d'expansió

t

Verificació d'estat, disponibilitat i paràmetres dels elements de prevenció
t
d'incendis
Verificació d'actuació dels circuits de seguretat i enclavament

t

Medició del Ph de la caldera

t

Revisió dels sistemes de tractament d'aigua (si s'escau)

t

Comprovació d'estanquitat de circuits de canonades

t

Verificació i comprovació dels bescanviadors de plaques

t

Verificació i ajustament de les connexions elèctriques

t

Verificació i ajustament de la protecció tèrmica del motor del ventilador

t

Verificació de les connexions de la posada a terra de la caldera i dels sistemes
t
elèctrics per al transport del combustible
Verificació dels pilots de senyalització i substitució si s'escau

t

Verificació dels interruptors, contactors, relés i proteccions elèctriques

t
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Verificació de l'estat de funcionament de la ventilació de la sala de calderes

t

Nota: la revisió de l’estat de la sitja d’emmagatzematge de biomassa (de cara a demanar l’ompliment de
la mateixa) la realitzarà l’usuari. Així mateix l’usuari periòdicament (un cop per setmana) realitzarà una
inspecció visual de l’estat de la caldera i sala, i comunicarà qualsevol funcionament anòmal.
Taula 17: Tasques de manteniment

CODI
s

setmanal

m

mensual

t

anual

2t

dues/temporada

3m cada tres mesos
2a cada dos anys

11 Programa de gestió energètica
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels
equips de generació de calor. Aquest anàlisi es realitzarà mesurant i registrant els
valors indicats per a calderes d’entre 70 i 1.000kW, d’acord amb les operacions
indicades a la taula 3.2 de la IT 3.4 del RITE.
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Taula 3.2.- Mesures de generadors de calor i la seva periodicitat
Periodicitat
Mesures a realitzar als generadors de calor

20kW < P 70kW < P P
>
< 70kW
< 1.000kW 1.000kW

1. Temperatura o pressió del fluid portador a la entrada i 2a
sortida del generador de calor.

3m

m

2. Temperatura ambient del local o sala de màquines.

2a

3m

m

3. Temperatura dels gasos de combustió.

2a

3m

m

4. Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió.

2a

3m

m

5. Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o 2a
líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles
sòlids.

3m

m

6. Tiratge a la caixa de fums de la caldera

3m

m

2a

m: un cop al mes, 3m: cada tres mesos, la primera a l'inici de la temporada, 2a: cada dos anys
taula 3.2 de la IT 3.4 del RITE.

Així mateix l’empresa mantenidora realitzarà un seguiment dels consums d’energia i
aigua de manera periòdica, amb l’objectiu de detectar desviacions de consum i
realitzar les corresponents correccions. Aquesta informació registrada es subministrarà
a la propietat i es guardarà durant al menys 5 anys.

12 Necessitat de inspeccions i obligatorietat de signar contracte de
manteniment.
Com que es tracta d’una instal·lació de més de 70kW, el titular de la instal·lació
encarregarà a una empresa mantenidora la realització del manteniment de la
instal·lació tèrmica. Aquest realitzarà les inspeccions obligatòries i conservarà la
documentació corresponent.
El mantenidor conservarà la documentació de totes les actuacions, ja siguin de
reparació o reforma realitzades a la instal·lació tèrmica i en donarà una còpia al titular
per tal que siguin guardades amb la documentació tècnica de la instal·lació.
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Així mateix al tractar-se d’una instal·lació tèrmica de més de 70kW, es realitzarà una
inspecció d’eficiència energètica cada 4 anys segons es determina en la IT4.3 del
RITE.
ANNEXES AL MANUAL (un cop executada l’obra)
01. Plànol Planta de les Sales de Calderes.
02. Plànol. Esquema Hidràulic.
03. Plànol. Esquema Unifilar.
04. Manuals dels elements de la instal·lació
05. Pòster Informatiu sala de calderes.

A Amposta, el 04 de juny de 2021

Jaume Castellà Carlos
Enginyer Tècnic Industrial, esp. Mecànica Industrial
Nº Col·legiat 18.695
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Per a poder iniciar les actuacions caldrà que aquestes estiguin adjudicades i
que s’hagin concedit els permisos municipals corresponents.
La durada estimada de les actuacions serà de 84 i 120 dies, tot i que dependrà
del personal disponible i de la meteorologia del període.
Nota: Destacar que alguns materials com el tub preaïllat, la caldera, el dipòsit o
alguns comptadors poden tenir temps d’entrega d’entre 4 i 8 setmanes. Cal
efectuar les previsions corresponents per a poder complir amb els terminis
indicats.
En primer lloc es realitzaran les tasques de desmuntatge i condicionament dels
espais. Per fer-les es requerirà per una banda d’un equip d’instal·ladors
hidràulics i elèctrics i per altra banda d’un equip de persones de la construcció.
Així mateix per als treballs de retirada de la coberta amb amiant, caldrà
comptar amb una empresa especialitzada i acreditada per fer aquest tipus de
treballs.
1. Retirada de la coberta de fibrociment amb amiant. Aquesta tasca haurà
de ser realitzada per una empresa especialitzada i acreditada per fer
aquest tipus de treballs.
2. Muntatge de coberta sandwich
3. Desmuntatge de les instal·lacions elèctriques i hidràuliques amb cura per
a poder tornar-les a posicionar després. Desmuntatge també de la
xemeneia de la caldera de gasoil.
4. Repicat bancades de la caldera i dels dipòsits de gasoil.
5. Reconstrucció de la bancada per la caldera de gasoil i tapar els forats de
la xemeneia vella.
Un cop fet el condicionament de la sala, es procedirà a fer les rases i la
distribució de calor, les quals requeriran principalment d'un equip d'instal·ladors
hidràulics i elèctrics, i maquinària i treballadors d'excavació per a fer les rases.
Previ a l’inici dels treballs, s’haurà d’haver adquirit i portat a obra les canonades
preaïllades.
6. Obertura de les rases i emplaçament tubs preaïllats del circuit de
connexió entre la sala de calderes del CEIP i la resta d’edificis. Un cop
realitzades les proves hidràuliques es tancaran les rases.
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7. Restauració dels paviments afectats.
Paral·lelament a aquests treballs, es podrà anar preparant la connexió a les
diferents sales de calderes i tècniques. Deixant la connexió final un cop es
disposi de les canonades de xarxa a lloc.
8. Connexions hidràuliques, treballs a sala tècnica.
Amb els treballs de condicionament de la sala de calderes finalitzats, ja
es podrà començar a muntar i instal·lar la caldera, la sitja tèxtil i a fer la
instal·lació hidràulica. Cal destacar que abans d’iniciar l’obra cal haver
fet les comandes dels principals materials ja que els temps d’entrega de
les calderes són entorn a 6-8 setmanes o el temps d’entrega de les
canonades i dipòsits entre 2 i 4 setmanes.
9. Entrada i muntatge de la caldera de biomassa.
10. Muntatge de la xemeneia preaïllada i la suportació.
11. Instal·lació elèctrica i de control de la sala calderes de biomassa
12. Instal·lació de la sitja tèxtil.
Quan estigui provada i validat el funcionament de la caldera contra dipòsit
d’inèrcia, es procedirà a la connexió definitiva de la instal·lació nova a la
instal·lació existent.
13. Connexió a la instal·lació existent de la llar d’infants.
14. Connexió a la instal·lació existent del camp de futbol.
15. Muntatge i programació del sistema de control.
16. Proves hidràuliques i de control que es realitzaran un cop finalitzades les
tramades soterrades i aèries, un cop posada en marxa la caldera o
connectada cada una de les sales.
Un cop ajustat el control i realitzades totes les proves, es podrà procedir a
realitzar el final d’obra.
17. Final d’obra.

3

Projecte executiu per l’ instal·lació d’una caldera de biomassa a Porrera

ANNEX 4- PLANIFICACIÓ ACTUACIONS

PLANIFICACIÓ ACTUACIONS.- INSTAL·LACIÓ CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR A EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE BENISSANET
ACTIVITATS / DIES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1.- Retirada de la coberta amb amiant
2.- Muntatge de Coberta sandwich
3.- Desmuntatge de les instal·lacions elèctriques i
hidràuliques
4.- Repicat bancades de la caldera i dels dipòsits de gasoil.
5.- Reconstrucció de la bancada per la caldera de gasoil i
tapar els forats de la xemeneia vella.
6.- Obertura de les rases, posicionament de les canonades i
tancament de les rases
7.- Restauració dels paviments afectats i repassos paleteria
8.- Connexions hidràuliques sala calderes Escola
9.- Entrada i muntatge de la caldera de biomassa
10.- Muntatge de la xemeneia preaïllada i la suportació
11.- Instal·lació elèctrica i de control de la sala calderes de
biomassa
12.- Instal·lació de la sitja tèxtil
13.- Connexió a la instal·lació de la llar d’infants
14.- Connexió a la instal·lació del camp de futbol.
15.- Muntatge i programació del sistema de control
16.- Proves hidràuliques i posada en marxa

Actuacions moviment de terres, paleteria i construcció

Actuacions d'instal·lacions

Actuacions de Serralleria i estructures metàl·liques

Actuacions de muntatge i instal·lació de caldera de biomassa

Actuacions personal especialitzat retirada amiant
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1 Objecte
L’objectiu del present annex és la justificació del compliment de la normativa vigent en
matèria de protecció contra incendis del local destinat a sala de calderes i sitja
d’emmagatzematge de biomassa descrit en el present projecte.

2 Normativa aplicable
Normativa estatal
Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de
Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), BOE 303 de 17 de
desembre, i correcció d'errors en BOE 55, de 5 de març de 2005.
Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries
(ITE) i es crea la Comissió assessora per a les instal·lacions tèrmiques dels edificis
Correcció d’errors del Reial Decret 1027/2007
Reial Decret 314/2006, de 17-03-2006, pel qual s’aprova Codi Tècnic de la Edificació
(CTE). DB SI-Seguretat en cas d’incendi, DB SU-Seguretat d’utilització, i posteriors
modificacions i correccions d’errors.
Reial Decret 1942/1993, de 05-11-1993, pel
d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI)

qual

s’aprova

el

Reglament

Reial Decret 312/2005, de 18-03-2005, pel qual s’aprova la classificació dels productes
de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de
reacció i de resistència davant del foc
Reial Decret 110/2008, de 01-02-2008, por el que se modifica el Real Decreto
312/2005
Normativa autonòmica
Llei 3/2010, del 18-02-2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis. DOGC.Nº 5584. 10-03-2010
Normes UNE que cal considerar
Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.
Norma UNE 157653/2008 Criteris generals per a la elaboració de projectes de
protecció contra incendis en edificis i establiments.
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3 Paràmetres de Risc d’incendi
3.1 Usos previstos de l’edifici o establiment
La central de generació de calor, estarà emplaçada en un lateral de l’edifici del CEIP
Antoni Nat. Aquesta instal·lació donarà servei al propi edifici i mitjançant dues
canonades soterrades podrà donar energia tèrmica a edificis propers.
D’acord amb les prescripcions del CTE, tant la sala de calderes com la sitja de
biomassa es consideren locals de risc especial. Així mateix, cal destacar que la seva
càrrega de foc és inferior a 3millons de MJ (i per tant s’estudiarà des del CTE i no des
del RSCIEI).

3.2 Alçada d’evacuació
L’edifici és de planta baixa i per tant l’alçada d’evacuació serà 0m.

3.3 Càrrega de foc i nivell intrínsec
Per a calcular la densitat de càrrega de foc ens hem remés a l’annex B.4 del CTE-DBSI.
q f,d = q f,k · m · δ q 1 · δ q 2 · δ n · δ c
q f,k = Valor de densitat de càrrega de foc a la sala de calderes és 1,6x200MJ/m2 =
320MJ/m2 i en la sitja de biomassa de 1,6x2500MJ/m3 = 4.000MJ/m3 (1,6 vegades el
valor obtingut a la taula 1.2 de l’Annex 1 del RD 2267/2004, de 3 de desembre,
Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials, per a Central
de calefacció a distància” i per Emmagatzematge de “fusta barrejada o variada”).
m = coeficient de combustió. Agafarem 1 de cara a la seguretat.
δ q 1 = coeficient que contempla risc iniciació segons mida sector = 1,5 (sector menor a
250m2, segons taula B2)
δ q 2 = coeficient que contempla risc d’iniciació segons activitat = 1,4 (local de risc mig,
segons taula B3)
δ n = coeficient que contempla les mesures actives voluntàries = 1 (segons taula B.4)
δ c = coeficient de correcció segons les conseqüències de l’incendi = 1 (edifici h evac <
15m, segons taula B.5)
La càrrega de foc de la sala de calderes i sitja serà de:
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qfsala calderes = 320MJ/m2 · 1 · 1,5 · 1,4 · 1 · 1 · 14m2 = 9.408 MJ
qfsitja = 4000MJ/m3 · 1 · 1,5 · 1,4 · 1 · 1 · 9,61m3 = 80.724MJ

4 Condicions d’accessibilitat, entorn i intervenció dels bombers
4.1 Característiques dels vials i de l’espai exterior segur
Els vials d’aproximació al edifici i l’accés a la zona del local compleixen amb els
requeriments mínims:
• Amplada mínima lliure 3,5m.
• Altura mínima lliure 4,5m.
• Capacitat portant del vial de 20kN/m2.
La sala de calderes i sitja estan a la planta baixa i per tant la seva alçada d’evacuació
és 0m. Al disposar d’una alçada d’evacuació inferior a 9m no li és d’aplicació l’apartat
1.2.1 del CTE DB-SI5.

4.2 Façanes accessibles: nombre i característiques
En els locals a estudiar disposen de la seva façanes exteriors. Disposen de les portes
d’accés a la façana principal.

4.3 Situació relativa respecte a àrees forestals
Per la seva situació, no li és d’aplicació.

5 Condicions de l’edifici o establiment que limiten l’extensió de
l’incendi
5.1 Compartimentació
La sitja i sala de calderes estarà ubicada en un edifici annex al CEIP (veure més detall
al plànol 02.- Situació Sales de Calderes).
Segons s'estableix al DBSI-1 del CTE, l'edifici auxiliar que contindrà la sala de
calderes i la sitja formarà un únic sector d'incendi diferenciat de la resta d'edifici.
En el mateix document, a l’apartat 2, es classifica els locals de risc especial integrats
als edificis en grau baix, mig o alt en funció de l’ús i de les seves característiques.
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Aquesta classificació determina que la sala de calderes (que disposa de potència
tèrmica entre 70 i 200kW) seria un local de risc mig i que la sitja (la qual té superfície
superior a 3m2) seria considerat un local de risc mig.
Les condicions constructives que han de complir els dos locals són les que es
descriuen a la taula següent:

Així mateix, segons s'indica a les anotacions de la mateixa taula:
“(2) El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los
sectores de incendio del uso al que sirve el local de riesgo especial, conforme a la
tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación
y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la
compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.”
En el nostre cas les parets existents que separen de la resta de les aules de l’escola ja
disposen de EI120. El tancament entre sitja i sala de calderes també ja és EI120. Les
portes donen directament a l’exterior i per tant no requereixen vestíbul
d’independència.
En quant a la coberta, al donar-se la situació contemplada a les anotacions de la taula
podrà disposar de R-30.

5.2 Propagació exterior
Al tractar-se d’un espai annexat a l’escola, i disposar aquest d’obertures amb EI menor
a 60, caldrà complir amb les distàncies mínimes per a evitar la propagació entre sala
de calderes i sitja i entre aquests elements i la resta de l’edifici.
La classe de reacció al foc dels materials que ocupen més del 10% de la superfície de
l’acabat exterior de la façana és com a mínim B-s3 d2.
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La classe de reacció al foc dels materials que ocupen més del 10% de la superfície de
l’acabat exterior de la façana és com a mínim B-s3 d2.

6 Condicions d’evacuació dels ocupants
6.1 Càlcul de l’Ocupació de l’edifici
La ocupació màxima de l’establiment es calcularà segons el CTE DB SI3, taula 2.1.
per a un ús de sala de màquines i sitja la ocupació serà ocasional i alhora de computar
es considerarà nul·la.

Zona o tipus d’activitat

Ocupació
m2/p

En qualsevol ús, zones d'ocupació ocasional i accessibles Nul·la
únicament a efectes de manteniment: sales de màquines, etc

Ocupació
p/m2
Nul·la

La sitja es considerarà que té ocupació nul·la ja que habitualment estarà plena de
material al seu interior.

6.2 Elements d’evacuació
D’acord amb la Taula 3.1, del CTE DB SI3, al disposar el local d’una ocupació inferior
a 100 persones i disposar d’una altura d’evacuació de 0m (ja que és planta baixa) i
tenir una longitud d’evacuació inferior a 25m, disposarà el local d’una única sortida
d’evacuació.

6.3 Dimensionat dels mitjans d’evacuació.
D’acord amb la Taula 4.2, del CTE DB SI3, les dimensions de l’element d’evacuació
(suposant el bloqueig de una d’elles) de l’establiment seran:
Porta d’evacuació:
• Amplada fulla 1m >0,8m ja que Pe ≥ 0,8m i Pe ≥ 0/200 = 0
• Capacitat d’evacuació = 200p
• Assignació màxima = 1p
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6.4 Característiques portes situades en recorreguts d’evacuació.
Com que el nombre de persones assignades a la porta és inferior 50 persones no hi
hauria requeriments per part del CTE a la porta.
Així no obstant el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en la seva IT 1.3.4.1.2.2 indica
que les portes de sortida de la sala de calderes hauran de disposar d’obertura fàcil des
de l’interior (encara que hagi estat tancades amb clau des de l’exterior). La porta a
instal·lar complirà amb les prescripcions següents:
• Serà abatibles sobre un eix de gir vertical.
• Disposaran d’un sistema d’obertura fàcil i ràpida (encara que hagi estat tancada amb
clau des de l’exterior).
• Obrirà en el sentit d’evacuació.

6.5 Senyalització dels mitjans d’evacuació.
Seguint les indicacions de l’apartat 7, del CTE DB SI3, s’utilitzaran les senyals de
sortida, d’ús habitual o d’emergència, definides en la norma UNE 23034:1988,
conforme als següents criteris:
• La sortida de planta o recinte disposarà d’un rètol de “SORTIDA”.
• Per la distribució particular del local, no serà necessari disposar d’indicacions de
recorreguts d’emergència o de recorreguts “sense sortida”.
• La dimensió del rètol serà, degut a que la distància màxima d’observació és inferior a
10m, de 210x210mm.
• Aquest rètol haurà de ser fotoluminiscent per tal que sigui visible en cas de fallada del
subministrament elèctric, i serà d’acord a la norma UNE 23035-4:2003.

6.6 Control del fum d’incendi.
Per la naturalesa del local, no li és d’aplicació l’apartat 8 del CTE DB SI3.

6.7 Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi.
Per la naturalesa del local no li és d’aplicació l’apartat 9 del DB-SI3 del CTE.
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7 Instal·lacions de protecció contra incendis.
El disseny, execució i posada en funcionament dels equips i instal·lacions de protecció
contra incendis es realitzaran segons les indicacions del Reglament d’Instal·lacions de
Protecció contra Incendis i disposicions complementàries. La posada en funcionament
de les mateixes requerirà el certificat de l’empresa instal·ladora.

7.1 Dotació de les instal·lacions de protecció contra incendis
Els elements que haurà de disposar l’establiment seran, segons les indicacions de la
taula 1.1 del CTE DB-SI4:
- 1 extintor portàtil de eficàcia 21A-113B a 15 m de recorregut de planta màxim.
Per complir-ho es disposarà un extintor a dins de la sala de calderes, a menys de 15m
de la sitja. Aquest extintor s’instal·larà de manera que la part superior del mateix no
quedi a més de 1,7m d’alçada. Es recomana posar un extintor d’eficàcia 89B (de CO2)
al costat del quadre elèctric com a complement.

7.2 Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra
incendis
Els mitjans de protecció manual contra incendis, en el nostre cas l’extintor, s’haurà de
senyalitzar segons les senyals definides en la norma UNE 23033-1. La dimensió del
rètol serà:
• Degut a que la distància màxima d’observació és inferior a 10m, de 210x210mm.
• Aquest rètol haurà de ser fotoluminiscent per tal que sigui visible en cas de fallada del
subministrament elèctric, i serà d’acord a la norma UNE 23035-4:2003.

7.3 Enllumenat d’emergència
Es disposarà de enllumenat d’emergència en els següents espais:
• Una lluminària a sobre de la porta de sortida de la sala de calderes.
Condicions de la instal·lació:
• Es disposarà en el local d’il·luminació d’emergència i senyalització que garanteixi el
pas cap a les zones d’evacuació amb una il·luminació de 1 lux a nivell de terra en tots
els recorreguts i 5 lux en tots els punts de seguretat (extintors i quadre elèctric).
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• L’enllumenat serà fix, disposarà de font pròpia d’energia i s’assegurarà que entri en
funcionament automàticament si es produeix una fallada del 70% de la tensió nominal
de servei.
• S’assegurarà que aquesta il·luminació funcioni durant un període mínim d’una hora
mitjançant fonts pròpies d’energia.
• La uniformitat de la il·luminació serà tal que el quocient entre la il·luminació màxima i
mínima sigui menor a 40.

7.4 Sistema de detecció d’incendis
Per la naturalesa de l’edifici no li es requerit segons CTE cap sistema de detecció
d’incendis. Així no obstant, segons la IT 1.3.4.1.4 del Reglament d’instal·lacions
tèrmiques en edificis (RITE), en el seu apartat 8, la sitja haurà de disposar de sistema
de detecció d’incendis.
Aquest sistema de detecció estarà format per un detector tèrmic antideflagrant
instal·lat a l’interior de la sitja, veure més detall al Plànol I.06.- Planta instal·lacions
protecció contra incendis. Disposarà d’una centraleta de detecció la qual es podrà
connectar a la centraleta de l’Escola o al control domòtic. Disposarà a més d’una
alarma visual i acústica i les corresponents bateries per a poder actuar en cas de
fallada de tensió.

7.5 Sistema antiretrocés de flama i extinció.
Tal i com s'indica a l'apartat de descripció del sistema generador, la caldera disposarà
de sistema antiretrocés de flama per a evitar que el foc pugui anar cap a la sitja.
Aquest sistema incorporat a la caldera pot ser format per una clapeta o una vàlvula
rotativa que en cas de temperatura independitza hermèticament els dos espais. A més
la caldera disposarà de sensor de temperatura al vis sense fi d'alimentació que aturarà
la màquina en cas de temperatura al mateix (com a segona mesura antiretorn de
flama).

8 Resistència al foc de l’estructura.
Es garantirà que els elements estructurals principals de l’edifici tinguin una resistència
al foc conforme al que s’indica a l’apartat 5.1 de l’annex.
Per a l’establiment en qüestió, la resistència al foc de l’estructura haurà de ser R120.

9

Redacció del projecte executiu per implantació de caldera de biomassa i xarxa a equipaments municipals de
Benissanet.

ANNEX 5- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE SEGURETAT EN CAS
D’INCENDI

L’estructura vertical del local està formada per parets de càrrega de bloc de pedra
remolinades per la cara interior. Les biguetes i revoltons de coberta seran projectats
amb morter ignífug per a obtenir aquesta R120.

9 Manteniment i organització de l’emergència.
Els mitjans de protecció contra incendis es sotmetran al programa mínim de
manteniment que s’estableix en el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra
Incendis. El manteniment i reparació d’aparells, equips, sistemes i components,
utilitzats en la protecció contra incendis, hauran de ser realitzats per mantenidors
autoritzats.
La propietat, o en el seu cas l’usuari, avisarà de qualsevol anomalia detectada al
personal competent.
El titular de l’establiment haurà de preveure l’organització en el cas d’emergència, amb
la confecció d’un pla d’autoprotecció i emergència, que defineixi en cada cas les
actuacions i les responsabilitats del personal. Es disposarà d’un pla d’autoprotecció
que haurà de definir els equips d’intervenció, el pla d’evacuació i els simulacres.

10 Certificats de comportament al foc.
Els elements que ho requereixin s’hauran de justificar mitjançant certificats de
comportament al foc emesos pel fabricant i/o per l’instal·lador/aplicador.

11 Justificació de la necessitat de petició de control preventiu
per part de l’Administració.
Al tractar-se d’una modificació significativa (d’acord amb l’article 4.e de la Llei 3/2010,
de 18 de febrer), que afecta a un establiment d'ús terciari amb una superfície inferior
als 500m2 i ocupació inferior a 500 persones (com es detalla a l’annex 1 de la mateixa
llei), no caldrà sol·licitar-se el control preventiu amb el corresponent informe de
prevenció per part de l’Administració de la Generalitat.
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A Amposta, el 04 de juny de 2021

Jaume Castellà Carlos
Enginyer Tècnic Industrial, esp. Mecànica Industrial
Nº Col·legiat 18.695
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Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

B-

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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
Pàgina: 1
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OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B031 - SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
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toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
-

Dimensió mínima permesa = 4 mm
Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
Coeficient de Los Ángeles: <= 40
Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali
sílice o àlcali
silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
Pàgina: 3

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

- 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
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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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
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que
no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
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OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <=
0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de
poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B033 - GRAVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B0330020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són
els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
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.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
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.
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.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al
10% en pes.
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Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o
Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels
elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de
formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut 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
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà
menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de
formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle
<=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada
cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
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):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
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Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
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
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE
146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
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.
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
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials
estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de
drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres
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geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la
fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
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
GRAVA 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).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* 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).
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».
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 o planta subministradora en cas de material reciclat
- 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
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altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que
no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material
s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.
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:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- 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).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha
de contenir:
- Classificació geològica
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- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
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:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. 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.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució
del reblert.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B03D - TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03D5000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
- Terra sense classificar
TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es
defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi
explícitament la DF.
TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15%
o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%
- Límit líquid (UNE 103-103): < 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3
TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35%
Límit líquid (UNE 103103): < 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4
Índex CBR (UNE 103502):
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- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20
TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):
- Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35%
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2%
Contingut guix (NLT 115): < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%
Límit líquid (UNE 103103): < 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
Índex CBR (UNE 103502):
- Nucli o fonament de terraplè >= 3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes
en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera
que no se n'alterin les 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
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000
m3 els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104)
- Matèria orgànica (UNE 103204).
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material cada 2500 m3:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114)
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE
103501) com a referència al control de compactació.
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:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució.
____________________________________________________________________________
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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
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
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¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ 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):
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
¦
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¦
¦
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.
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,
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- 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
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.
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- 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.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064100B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat
- R:
Resistència
característica
a
compressió,
en
N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
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mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per 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 no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials
ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
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- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
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
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
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FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó 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 al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
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).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
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 DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.
39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
Pàgina: 21

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
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- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE
EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)
K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
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ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B06L - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR LLEUGERS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B06L318B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó lleuger estructural (HLE), formigó de cel·la tancada, on s'ha substituït el granulat
de pes convencional per granulat lleuger, de forma parcial, substituint només la fracció de
granulat gruixut o totalment, substituint també la fracció de granulat fi, amb una densitat
compresa entre 1.200 i 2.000 kg/m3, amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice),
elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
Queden exclosos els formigons cel·lulars de curat estàndard i curat d'autoclau
CONDICIONS GENERALS:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A:
- T: Indicatiu que serà HML per al formigó lleuger en massa, HAL per al formigó lleuger armat
i HPL per al formigó lleuger pretesat
- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2
- HML = 15,20,25,30,35,40,45,50
- HAL-HPL = 25,30,35,40,45,50
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
Amb anterioritat a l'inici del formigonament es realitzaran assaigs previs com a mètode de
validació de la dosificació.
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per 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 no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Tipus de granulats lleugers :
- Naturals: argiles, pissarres, esquist expandits, pedra pòmez, etc..
- Artificials: granulats sintètics a patir de cendres volants
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
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- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials
ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
La classe resistent ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de
la classe d'exposició (taula 37.3.2.b).
- Formigó en massa: >= 15-20 N/mm2
- Formigó armat: >= 25 N/mm2
- Formigó pretesat: >= 25 N/mm2
Classes d'exposició:
No es recomana la utilització de formigons lleugers estructurals elaborats amb granulat
lleuger per a la classe d'exposició E
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
Es fixa com a màxim el límit superior d'assentament de la consistència fluida, encara que
s'utilitzin additius superplastificants.
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
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó 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 al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 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:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.
39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
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d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
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, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)
K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
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- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

del

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NLA1B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació
del formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions
físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
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Contingut
Contingut
Contingut
Contingut
Contingut

de ciment, en pes: ± 3%
de granulats, en pes: ± 3%
d'aigua: ± 3%
d'additius: ± 5%
d'addicions: ± 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó 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 al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
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).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o
la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb
la dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
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:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
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____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710150.
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
- 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
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- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
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)
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 granulats
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser
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
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
- 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
Pàgina: 32

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:

Classe segons UNE-EN 13501-1

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 A 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 DE RAM DE PALETA:
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
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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
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.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A5 - CARGOLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A5AA00.
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:
- Cargols autoroscants amb volandera
- Cargols taptite d'acer inoxidable
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 forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a
la vegada el forat i la rosca.
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.
ACABAT CADMIAT:
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El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I 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
B0A61500.
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
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació
en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
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Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A7 - ABRAÇADORES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A7A600,B0A75900,B0A7B900,B0A7A700,B0A7A500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per
un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per
un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per
forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb
forat roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un
pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica.
L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un
perfil de cautxú.
En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de
les parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de
formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per
ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot
substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora
en una regleta de suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on
ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0C -

PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0C5 - PLAQUES SANDVITX
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0C5CG27.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Safates i remats fets amb pannell composat de dues planxes planes d'alumini i un nucli central
de polietilè, tallat a mida i conformat.
S'han considerat els següents gruixos dels pannells:
- 3, 4 i 5 mm de gruix
S'han considerat els següents acabats del pannells:
- Lacat a una cara i anoditzat l'altre
- Lacat a les dues cares
- Anoditzat a les dues cares
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química dels
panells i dels seus acabats d'acord amb la normativa vigent.
Les seves cares han de ser planes i llises.
No ha de tenir defectes superficials, com ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.
El color ha de ser uniforme i estable. Ha de coincidir amb el que indiqui la DT, o en el seu
defecte el que triï la DF.
Ha de tenir la forma i mides indicades a la DT.
Els plecs han d'estar fets fressant la cara interior del pannell, sense alterar la planxa
exterior, i plegant el conjunt, d'acord amb les instruccions del fabricant dels pannells.
Reacció al foc: M 1
Gruix de les xapes d'alumini: >= 0,5 mm
Toleràncies:
- Gruix : + 0,2 mm (lacats i anoditzats),
- 0,4 mm (anoditzats)
- Amplària i llargària: + 2 mm,
- 0 mm
ACABATS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegides superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE 38-010):
- Elements de qualitat 1: >= 25 micres
- Elements de qualitat 2: >= 20 micres
- Elements de qualitat 3: >= 15 micres
Qualitat mitjana total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE 38-017): <= 2
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels
procediments següents:
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- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica
Lacat del perfil: >= 60 micres
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les
seves característiques.
Les safates i remats s'han de subministrar tallades i conformades a mida, del taller,
diferenciades per tipus de perfil i acabats.
Les cares vistes han de portar una làmina de protecció.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin
evacuar l'aigua, sense contacte amb el sòl, en llocs protegits d'impactes, de l'intempèrie i
de la humitat i 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
* UNE 38010:1991 Anodización del aluminio y sus aleaciones. Especificaciones generales para
los recubrimientos anodicos sobre aluminio.
* UNE 48286-1:1996 EX Recubrimientos para el aluminio empleado en arquitectura. Parte 1:
Recubrimientos obtenidos con pinturas en polvo.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0C -

PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CH - PLANXES D'ACER
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat
industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb
acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa nervada d'acer galvanitzat
- Planxa nervada d'acer prelacat
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons
- Planxa grecada d'acer galvanitzat
- Planxa grecada d'acer prelacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer,
que ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat
indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a
resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà
sotmesa.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb
l'indicat a la DT o el triat per la DF.
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.
Tipus d'acer: S235JR
Toleràncies:
- Amplària de muntatge
- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm
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- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%
- Gruix de la planxa:
- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les
seves característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de
perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin
evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo
por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.
- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130
- Característiques mecàniques:
- Resistència a la tracció
- Allargament mínim
- Duresa Brinell
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Llargària
- Amplària
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44Z5015.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o
treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:
UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les
següents normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN 10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de
les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de
partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
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Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la
superfície d'acer.
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin
dintre de les toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de
cada passada abans de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.
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En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la
peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel
fabricant per al producte a aplicar.
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura
del recipient.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua
durant un cert temps.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
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La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Acero (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER
BUITS:
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva
designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades)
i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la
secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
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El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és
procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals,
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1
- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que
contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es
requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text
clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el
número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el
document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida
al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es
realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada: e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
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- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents
assaigs:
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN
ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i
assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia
de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment
ple de material d'aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència)
s'aplicarà la UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes
originals, així com la seva localització i orientació del producte.
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin
marcats adequadament.
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és
acceptable.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta,
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà
repetir-lo correctament amb una nova proveta.
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que
s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet,
fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes
actuacions segons el resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona
d'influència de la soldadura.
____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7C -

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C9 - FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o
vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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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
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.
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini: <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nul·la
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat
en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les
pluges i les humitats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i
ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
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- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una
ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs
d'identificació següents:
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)
- Densitat (UNE-EN 1602)
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE 92209)
- Amplària
- Llargària
- Gruix
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
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
B7D -

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

B7DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7DZB151.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.
S'han considerat els tipus següents:
- Imprimació de resines termoplàstiques
- Abraçadora amb material intumescent
- Coixinets intumescents
- Escuma
- Pasta de morter sec per a junt de plaques de silicat càlcic
El fabricant ha de garantir la classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) en
funció dels paràmetres especificats.
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:
Ha de ser impermeable a l'aigua i a l'oli.
Pes específic: 14 kN/m3
Temps d'assecatge (20ºC i 65% humitat relativa): 12 hores
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:
Les abraçadores poden ser dels següents tipus:
- Dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent
- Anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent
COIXINETS INTUMESCENTS:
No han d'estar trencats ni deteriorats.
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:
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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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
Emmagatzematge: En envasos tancats a temperatura ambient, protegit de les gelades.
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.
Emmagatzematge: Protegit de la intempèrie.
COIXINETS INTUMESCENTS:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
Emmagatzematge: En envasos d'alumini, protegit de la intempèrie.
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin,
d'assegurar-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

a

fi

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT, COIXINETS INTUMESCENTS, ESCUMA SEGELLANT:
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES, PASTA DE MORTER SEC PER A JUNT DE PLAQUES DE SILICAT
CÀLCIC:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
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B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 - PANOTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9E1M300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en
la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300
mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió
màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
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- Concavitat
- Dispositiu de
- Convexitat
- Concavitat
- Dispositiu de
- Convexitat
- Concavitat

màxima: 1,5 mm
mesura de 500 mm de llargària:
màxima: 2,5 mm
màxima: 1,5 mm
mesura de 800 mm de llargària:
màxima: 4 mm
màxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. 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 interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe:
A1*. * 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 cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb
anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors
declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- 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:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
Pàgina: 51

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i
recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6
peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)
- Sobre 3 mostres de 3 peces:
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
- Resistència a flexió
- Estructura
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material
disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció
establert en la marca de qualitat de producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de
les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot,
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.
____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H -

MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H11731.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte,
eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una
temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i
eventualment additius.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar
carbonitzada o sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
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- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions
de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han
de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
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 generals de la mescla:
- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total.
Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la
mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063
mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el
percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha
d'expressar amb una aproximació del 0,1%
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels
valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2
mm i 0,063 mm.
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions
dels granulats fins
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):
El material ha d'estar
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit
MESCLES CONTINUES:
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials
constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:
-

AC: Formigó asfàltic
D: Granulometria màxima del granulat
surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja
lligant: designació del lligant utilitzat
granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D),
semidensa (S) o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt
Requisits dels materials constitutius:
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors
especificats.
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN
13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN
13108-1
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels
següents:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4
mm, 31,5 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,
16 mm, 20 mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la
UNE-EN 13108-1
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN
13108-1.
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual
o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció
indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material,
segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.
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- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant
ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):
En betum de grau de pavimentació la
temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit
superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la
temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de
grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas
aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:
- Capes de rodadura: <= 10% en massa
- Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa
- Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1
- Contingut de lligant:
El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN
13108-1
- Additius:
El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu
constitutiu
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han
de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria
del material.
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):
El valor declarat pel
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):
El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
- Contingut de lligant: >=3%
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors
màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):
Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de
l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir
el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot
superar el 10% de la massa total de la mescla.
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor
de la deformació per a 1 milió de cicles)
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia,
regularització o base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o
base
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN
13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant
hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a
o 542.1b del PG 3 segons correspongui.
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i
tractada per a evitar l'adherència de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el
camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi.
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Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar
el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.
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
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MESCLES CONTINUES:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón
bituminoso.
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a
mínim, la informació següent:
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d'identificació de la mescla
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb
l'UNE-EN
- Detalls de tots els additius
- Mescles continues
- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles
per a ús en aeroports
- 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:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en
fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
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 vies de trànsit:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
A***, D, E, F o CWFT****,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de
la Comissió publicada):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar
durant el procés de producció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant
el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del
foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció
enfront del foc):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN
CARRETERES:
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de
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treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del
fabricant.
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen
el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.
- MESCLES CONTINUES:
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en
aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els
indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les
especificacions del plec de condicions.
____________________________________________________________________________

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

MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDGZB320.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección.
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
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
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones
subterráneas.
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
____________________________________________________________________________
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDK -

MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK2 - PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDK21495.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions
de servei.
CONDICIONS GENERALS:
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els
definits per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions.
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la
manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i
manipulació del pericó.
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en
les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de
conductes.
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el
interior del pericó.
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el
pericó ha de portar el bastiment metàl·lic incorporat com a remat de la part superior.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d'us normal.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva obertura.
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de
fosa o d'acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d'acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
PERICONS TIPUS DF:
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En
la vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm,
ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de
recolzar la reixeta de la bonera.
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:
- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o
que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables
no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre
0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests
límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament.
- Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió
- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament:
Amb
les
precaucions
necessàries
per
que
no
s'alterin
les
seves
característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies
planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.
____________________________________________________________________________

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

MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDKZH9B0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera
s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i
zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de
tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir
soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
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- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva obertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament
ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha
de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de
la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les
normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre
mínim de 600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas
lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a
l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de
fosa o d'acer galvanitzat en calent.
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561)
o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
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Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de
residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de
fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara
superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que
conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BE4 - XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS
BE41 - XEMENEIES CIRCULARS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE41BD92,BE41B792,BE41BC92,BE41BB92,BE41BK92,BE41JG99,BE41B192,BE41JR99,BE41BD62,BE41BB62,BE41JG69,
BE41B162,BE41JR69.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
ha de tenir un aspecte uniforme, sense taques ni discontinuïtats, inclusions de flux, cendres,
bombolles, ratlladures ni punts sense galvanitzar.
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.
Pàgina: 61

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

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 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.
- 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
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
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material rebut.
____________________________________________________________________________

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

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

BEU1 - PURGADORS AUTOMATICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU11113.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Purgadors de llautó amb flotador de posició vertical.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar una vàlvula d'obturació.
Ha d'eliminar l'aire dels tubs de forma automàtica.
Tots els seus components han de ser inalterables a l'aigua calenta.
Ha d'estar homologat per la Delegació d'Indústria.
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Model
- Pressió màxima de treball
- Diàmetre de connexió
Gruix mínim del cos: 2 mm
Temperatura màxima de treball: 110°C
Pressió de treball: <= 10 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

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

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

BEU5 - TERMÒMETRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU52955.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Termòmetre bimetàl·lic, de contacte o amb beina roscada.
Pàgina: 63

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar protegit contra la corrosió.
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la temperatura, protegit de l'exterior, amb
una esfera graduada i una agulla de lectura.
El termòmetre de contacte ha de portar ha de portar una abraçadora acoplable.
Diàmetre de l'esfera: 65 mm
Escala de temperatura: de 0 a 120º C.
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:
La beina ha d'estar construida amb material metàl·lic inoxidable.
La beina ha de ser estanca a una pressió hidràulica igual a 1,5 vegades la de servei.
La llargària de la veina ha de ser l'especificada en la DT.
Diàmetre de la rosca: 1/2"
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:
Subministrament: En caixes, amb la corresponent rosca.
TERMÒMETRE DE CONTACTE:
Subministrament: En caixes, amb la corresponent abaraçadora.
CONDICIONS GENERALS:
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les
tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques
i referències.
- Control específic dels elements:
- Tipus
- Escala i diàmetre
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.
____________________________________________________________________________

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

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

BEU6 - MANÒMETRES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU6U001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Manòmetres d'esfera per a roscar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una
esfera graduada i una agulla de lectura.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
Material: Acer
Temperatura de servei (T): - 20°C <= T <= 60°C
Tolerància de precisió: ± 0,1 %
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió de servei
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les
tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques
i referències.
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.
____________________________________________________________________________

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

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

BEV2 - ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEV21D00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la
regleta de selecció.
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada.
Temperatura de treball: 5° - 30°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les
tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques
i referències.
- Control específic dels elements:
- Cicles d'obertura/Tancament
- Interval de regulació i escala
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.
____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
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
BEW4S291,BEW4S261.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats
per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la
instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF4 - TUBS D'ACER INOXIDABLE
BF42 - TUBS D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF4236C0IBNI,BF4239E0IBNP,BF4237E0IBNK,BF4235C0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub d'acer inoxidable obtingut a partir de fleix d'acer i soldat longitudinalment sense
material d'aportació, utilitzat principalment per a la conducció d'aigua i altres líquids
aquosos a temperatura ambient.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els tubs han de ser llisos i presentar una superfície brillant.
Han d'estar lliures de defectes superficials interns i externs apreciables per inspecció
visual.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els tubs s'han de subministrar sense cordó de soldadura exterior.
Els tubs, si no s'especifica el contrari, han de tenir el cordó interior de soldadura.
La composició química de l'acer ha de ser conforme a la Norma Europea EN 10088-2.
Les característiques mecàniques han de ser conformes amb la Norma Europea EN 10088-2.
Els tubs han d'anar marcats al llarg de la seva longitud, a intervals no superiors a 1 m, amb
la següent informació com a mínim:
- Nom del fabricant o marca
- Referència a la norma EN 10312
- Designació simbòlica o numèrica de l'acer
- Dimensions
Aquesta informació podrà anar marcada sobre una etiqueta fixada al paquet o la caixa de tubs
si així s'ha especificat al fer la comanda.
Diàmetre exterior del tub: 6 mm <= D <= 267 mm
Llargària: Barres de 5 o 6 m
Rectitud:
- Desviació total d'una longitud de tub L: <= 0,0015 L
- Tubs de la sèrie 1: <= 3 mm/m
- Tubs de la sèrie 2:
- 12 mm < D < 128 mm: <= 2 mm/m
- D >= 128 mm: <= 2,5 mm
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Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 1:
+-----------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior ¦ Diàmetre exterior (mm) ¦
Gruix
¦
¦
especificat D
¦-------------------------¦
paret
¦
¦
(mm)
¦
màx.
¦
mín.
¦
(mm)
¦
¦-------------------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
6
¦
6,04
¦
5,94
¦
0,6
¦
¦
8
¦
8,04
¦
7,94
¦
0,6
¦
¦
10
¦
10,04
¦
9,94
¦
0,6
¦
¦
12
¦
12,04
¦
11,94
¦
0,6
¦
¦
15
¦
15,04
¦
14,94
¦
0,6
¦
¦
18
¦
18,04
¦
17,94
¦
0,7
¦
¦
22
¦
22,05
¦
21,95
¦
0,7
¦
¦
28
¦
28,05
¦
27,95
¦
0,8
¦
¦
35
¦
35,07
¦
34,97
¦
1,0
¦
¦
42
¦
42,07
¦
41,97
¦
1,2
¦
¦
54
¦
54,07
¦
53,84
¦
1,2
¦
¦
66,7
¦
66,75
¦
66,08
¦
1,2
¦
¦
76,1
¦
76,30
¦
75,54
¦
1,5
¦
¦
103
¦
103,8
¦
102,2
¦
1,5
¦
¦
108
¦
108,3
¦
107,2
¦
1,5
¦
¦
128
¦
129,0
¦
127,0
¦
1,5
¦
¦
133
¦
133,5
¦
132,2
¦
1,5
¦
¦
153
¦
154,5
¦
151,5
¦
1,5
¦
¦
159
¦
159,5
¦
157,9
¦
2,0
¦
+-----------------------------------------------------------+
Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 2:
+------------------------------------------------+
¦Diàmetre exterior ¦ Tolerància ¦ Gruix de paret¦
¦ especificat D
¦
sobre D
¦ especificat T ¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------------------------------------------------¦
¦
12
¦
± 0,10
¦
1,0
¦
¦
15
¦
± 0,10
¦
1,0
¦
¦
18
¦
± 0,10
¦
1,0
¦
¦
22
¦
± 0,11
¦
1,2
¦
¦
28
¦
± 0,14
¦
1,2
¦
¦
35
¦
± 0,18
¦
1,5
¦
¦
42
¦
± 0,21
¦
1,5
¦
¦
54
¦
± 0,27
¦
1,5
¦
¦
64
¦
± 0,32
¦
2,0
¦
¦
76,1
¦
± 0,38
¦
2,0
¦
¦
88,9
¦
± 0,44
¦
2,0
¦
¦
108
¦
± 0,54
¦
2,0
¦
¦
133
¦
± 1,00
¦
3,0
¦
¦
159
¦
± 1,00
¦
3,0
¦
¦
219
¦
± 1,50
¦
3,0
¦
¦
267
¦
± 1,50
¦
3,0
¦
+------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Gruix de paret:
- Tubs de la sèrie 1: ± 10 %
- Tubs de la sèrie 2:
- 12 mm <= D <= 54 mm: ± 0,10 mm
- 64 mm <= D <= 108 mm: ± 0,15 mm
- 133 mm <= D <= 267 mm: ± 0,30 mm
- Llargària: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Sense que s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
El fleix d'acer al carboni no ha d'estar en contacte amb els tubs.
Els tubs que s'hagin d'utilitzar per a aigua destinada al consum humà s'han de subministrar
amb protecció en els extrems.
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
UNE-EN 10312:2003 Tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de líquidos acuosos
incluyendo el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua
destinada/no destinada al consum humà:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte,
o en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompaya i anirà
acompanyat de la següent informació:
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge
- Referència a la norma europea EN 10312
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,… i ús previst
- Nombre de sèrie
- nformació sobre aquelles característiques essencials que procedeixen recollides a la taula
ZA.1 de la norma EN 10312, que han de ser com a mínim les següents:
- Reacció al foc
- Límit elàstic
- Toleràncies dimensionals
- Estanquitat als líquids i mètode d'assaig utilitzat
- Durabilitat de la resistència a la corrosió intergranular i mètode d'assaig utilitzat
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.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF4 - TUBS D'ACER INOXIDABLE
BF42 - TUBS D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA
BF4236C0 -

TUB D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF4236C0IBNI.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub d'acer inoxidable obtingut a partir de fleix d'acer i soldat longitudinalment sense
material d'aportació, utilitzat principalment per a la conducció d'aigua i altres líquids
aquosos a temperatura ambient.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els tubs han de ser llisos i presentar una superfície brillant.
Han d'estar lliures de defectes superficials interns i externs apreciables per inspecció
visual.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
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Els tubs s'han de subministrar sense cordó de soldadura exterior.
Els tubs, si no s'especifica el contrari, han de tenir el cordó interior de soldadura.
La composició química de l'acer ha de ser conforme a la Norma Europea EN 10088-2.
Les característiques mecàniques han de ser conformes amb la Norma Europea EN 10088-2.
Els tubs han d'anar marcats al llarg de la seva longitud, a intervals no superiors a 1 m, amb
la següent informació com a mínim:
- Nom del fabricant o marca
- Referència a la norma EN 10312
- Designació simbòlica o numèrica de l'acer
- Dimensions
Aquesta informació podrà anar marcada sobre una etiqueta fixada al paquet o la caixa de tubs
si així s'ha especificat al fer la comanda.
Diàmetre exterior del tub: 6 mm <= D <= 267 mm
Llargària: Barres de 5 o 6 m
Rectitud:
- Desviació total d'una longitud de tub L: <= 0,0015 L
- Tubs de la sèrie 1: <= 3 mm/m
- Tubs de la sèrie 2:
- 12 mm < D < 128 mm: <= 2 mm/m
- D >= 128 mm: <= 2,5 mm
Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 1:
+-----------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior ¦ Diàmetre exterior (mm) ¦
Gruix
¦
¦
especificat D
¦-------------------------¦
paret
¦
¦
(mm)
¦
màx.
¦
mín.
¦
(mm)
¦
¦-------------------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
6
¦
6,04
¦
5,94
¦
0,6
¦
¦
8
¦
8,04
¦
7,94
¦
0,6
¦
¦
10
¦
10,04
¦
9,94
¦
0,6
¦
¦
12
¦
12,04
¦
11,94
¦
0,6
¦
¦
15
¦
15,04
¦
14,94
¦
0,6
¦
¦
18
¦
18,04
¦
17,94
¦
0,7
¦
¦
22
¦
22,05
¦
21,95
¦
0,7
¦
¦
28
¦
28,05
¦
27,95
¦
0,8
¦
¦
35
¦
35,07
¦
34,97
¦
1,0
¦
¦
42
¦
42,07
¦
41,97
¦
1,2
¦
¦
54
¦
54,07
¦
53,84
¦
1,2
¦
¦
66,7
¦
66,75
¦
66,08
¦
1,2
¦
¦
76,1
¦
76,30
¦
75,54
¦
1,5
¦
¦
103
¦
103,8
¦
102,2
¦
1,5
¦
¦
108
¦
108,3
¦
107,2
¦
1,5
¦
¦
128
¦
129,0
¦
127,0
¦
1,5
¦
¦
133
¦
133,5
¦
132,2
¦
1,5
¦
¦
153
¦
154,5
¦
151,5
¦
1,5
¦
¦
159
¦
159,5
¦
157,9
¦
2,0
¦
+-----------------------------------------------------------+
Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 2:
+------------------------------------------------+
¦Diàmetre exterior ¦ Tolerància ¦ Gruix de paret¦
¦ especificat D
¦
sobre D
¦ especificat T ¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------------------------------------------------¦
¦
12
¦
± 0,10
¦
1,0
¦
¦
15
¦
± 0,10
¦
1,0
¦
¦
18
¦
± 0,10
¦
1,0
¦
¦
22
¦
± 0,11
¦
1,2
¦
¦
28
¦
± 0,14
¦
1,2
¦
¦
35
¦
± 0,18
¦
1,5
¦
¦
42
¦
± 0,21
¦
1,5
¦
¦
54
¦
± 0,27
¦
1,5
¦
¦
64
¦
± 0,32
¦
2,0
¦
¦
76,1
¦
± 0,38
¦
2,0
¦
¦
88,9
¦
± 0,44
¦
2,0
¦
¦
108
¦
± 0,54
¦
2,0
¦
¦
133
¦
± 1,00
¦
3,0
¦
¦
159
¦
± 1,00
¦
3,0
¦
¦
219
¦
± 1,50
¦
3,0
¦
¦
267
¦
± 1,50
¦
3,0
¦
+------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Gruix de paret:
- Tubs de la sèrie 1: ± 10 %
- Tubs de la sèrie 2:
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- 12 mm <= D <= 54 mm: ± 0,10 mm
- 64 mm <= D <= 108 mm: ± 0,15 mm
- 133 mm <= D <= 267 mm: ± 0,30 mm
- Llargària: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Sense que s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
El fleix d'acer al carboni no ha d'estar en contacte amb els tubs.
Els tubs que s'hagin d'utilitzar per a aigua destinada al consum humà s'han de subministrar
amb protecció en els extrems.
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 10312:2003 Tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de líquidos acuosos
incluyendo el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua
destinada/no destinada al consum humà:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte,
o en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompaya i anirà
acompanyat de la següent informació:
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge
- Referència a la norma europea EN 10312
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,… i ús previst
- Nombre de sèrie
- nformació sobre aquelles característiques essencials que procedeixen recollides a la taula
ZA.1 de la norma EN 10312, que han de ser com a mínim les següents:
- Reacció al foc
- Límit elàstic
- Toleràncies dimensionals
- Estanquitat als líquids i mètode d'assaig utilitzat
- Durabilitat de la resistència a la corrosió intergranular i mètode d'assaig utilitzat
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.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF4 - TUBS D'ACER INOXIDABLE
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BF42 - TUBS D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA
BF4237E0 -

TUB D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF4237E0IBNK.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub d'acer inoxidable obtingut a partir de fleix d'acer i soldat longitudinalment sense
material d'aportació, utilitzat principalment per a la conducció d'aigua i altres líquids
aquosos a temperatura ambient.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els tubs han de ser llisos i presentar una superfície brillant.
Han d'estar lliures de defectes superficials interns i externs apreciables per inspecció
visual.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els tubs s'han de subministrar sense cordó de soldadura exterior.
Els tubs, si no s'especifica el contrari, han de tenir el cordó interior de soldadura.
La composició química de l'acer ha de ser conforme a la Norma Europea EN 10088-2.
Les característiques mecàniques han de ser conformes amb la Norma Europea EN 10088-2.
Els tubs han d'anar marcats al llarg de la seva longitud, a intervals no superiors a 1 m, amb
la següent informació com a mínim:
- Nom del fabricant o marca
- Referència a la norma EN 10312
- Designació simbòlica o numèrica de l'acer
- Dimensions
Aquesta informació podrà anar marcada sobre una etiqueta fixada al paquet o la caixa de tubs
si així s'ha especificat al fer la comanda.
Diàmetre exterior del tub: 6 mm <= D <= 267 mm
Llargària: Barres de 5 o 6 m
Rectitud:
- Desviació total d'una longitud de tub L: <= 0,0015 L
- Tubs de la sèrie 1: <= 3 mm/m
- Tubs de la sèrie 2:
- 12 mm < D < 128 mm: <= 2 mm/m
- D >= 128 mm: <= 2,5 mm
Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 1:
+-----------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior ¦ Diàmetre exterior (mm) ¦
Gruix
¦
¦
especificat D
¦-------------------------¦
paret
¦
¦
(mm)
¦
màx.
¦
mín.
¦
(mm)
¦
¦-------------------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
6
¦
6,04
¦
5,94
¦
0,6
¦
¦
8
¦
8,04
¦
7,94
¦
0,6
¦
¦
10
¦
10,04
¦
9,94
¦
0,6
¦
¦
12
¦
12,04
¦
11,94
¦
0,6
¦
¦
15
¦
15,04
¦
14,94
¦
0,6
¦
¦
18
¦
18,04
¦
17,94
¦
0,7
¦
¦
22
¦
22,05
¦
21,95
¦
0,7
¦
¦
28
¦
28,05
¦
27,95
¦
0,8
¦
¦
35
¦
35,07
¦
34,97
¦
1,0
¦
¦
42
¦
42,07
¦
41,97
¦
1,2
¦
¦
54
¦
54,07
¦
53,84
¦
1,2
¦
¦
66,7
¦
66,75
¦
66,08
¦
1,2
¦
¦
76,1
¦
76,30
¦
75,54
¦
1,5
¦
¦
103
¦
103,8
¦
102,2
¦
1,5
¦
¦
108
¦
108,3
¦
107,2
¦
1,5
¦
¦
128
¦
129,0
¦
127,0
¦
1,5
¦
¦
133
¦
133,5
¦
132,2
¦
1,5
¦
¦
153
¦
154,5
¦
151,5
¦
1,5
¦
¦
159
¦
159,5
¦
157,9
¦
2,0
¦
+-----------------------------------------------------------+
Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 2:
+------------------------------------------------+
¦Diàmetre exterior ¦ Tolerància ¦ Gruix de paret¦
¦ especificat D
¦
sobre D
¦ especificat T ¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------------------------------------------------¦
¦
12
¦
± 0,10
¦
1,0
¦
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¦
15
¦
± 0,10
¦
1,0
¦
¦
18
¦
± 0,10
¦
1,0
¦
¦
22
¦
± 0,11
¦
1,2
¦
¦
28
¦
± 0,14
¦
1,2
¦
¦
35
¦
± 0,18
¦
1,5
¦
¦
42
¦
± 0,21
¦
1,5
¦
¦
54
¦
± 0,27
¦
1,5
¦
¦
64
¦
± 0,32
¦
2,0
¦
¦
76,1
¦
± 0,38
¦
2,0
¦
¦
88,9
¦
± 0,44
¦
2,0
¦
¦
108
¦
± 0,54
¦
2,0
¦
¦
133
¦
± 1,00
¦
3,0
¦
¦
159
¦
± 1,00
¦
3,0
¦
¦
219
¦
± 1,50
¦
3,0
¦
¦
267
¦
± 1,50
¦
3,0
¦
+------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Gruix de paret:
- Tubs de la sèrie 1: ± 10 %
- Tubs de la sèrie 2:
- 12 mm <= D <= 54 mm: ± 0,10 mm
- 64 mm <= D <= 108 mm: ± 0,15 mm
- 133 mm <= D <= 267 mm: ± 0,30 mm
- Llargària: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Sense que s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
El fleix d'acer al carboni no ha d'estar en contacte amb els tubs.
Els tubs que s'hagin d'utilitzar per a aigua destinada al consum humà s'han de subministrar
amb protecció en els extrems.
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 10312:2003 Tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de líquidos acuosos
incluyendo el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua
destinada/no destinada al consum humà:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte,
o en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompaya i anirà
acompanyat de la següent informació:
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge
- Referència a la norma europea EN 10312
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,… i ús previst
- Nombre de sèrie
- nformació sobre aquelles característiques essencials que procedeixen recollides a la taula
ZA.1 de la norma EN 10312, que han de ser com a mínim les següents:
- Reacció al foc
- Límit elàstic
- Toleràncies dimensionals
- Estanquitat als líquids i mètode d'assaig utilitzat
- Durabilitat de la resistència a la corrosió intergranular i mètode d'assaig utilitzat
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.
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- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF4 - TUBS D'ACER INOXIDABLE
BF42 - TUBS D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA
BF4239E0 -

TUB D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF4239E0IBNP.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub d'acer inoxidable obtingut a partir de fleix d'acer i soldat longitudinalment sense
material d'aportació, utilitzat principalment per a la conducció d'aigua i altres líquids
aquosos a temperatura ambient.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els tubs han de ser llisos i presentar una superfície brillant.
Han d'estar lliures de defectes superficials interns i externs apreciables per inspecció
visual.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els tubs s'han de subministrar sense cordó de soldadura exterior.
Els tubs, si no s'especifica el contrari, han de tenir el cordó interior de soldadura.
La composició química de l'acer ha de ser conforme a la Norma Europea EN 10088-2.
Les característiques mecàniques han de ser conformes amb la Norma Europea EN 10088-2.
Els tubs han d'anar marcats al llarg de la seva longitud, a intervals no superiors a 1 m, amb
la següent informació com a mínim:
- Nom del fabricant o marca
- Referència a la norma EN 10312
- Designació simbòlica o numèrica de l'acer
- Dimensions
Aquesta informació podrà anar marcada sobre una etiqueta fixada al paquet o la caixa de tubs
si així s'ha especificat al fer la comanda.
Diàmetre exterior del tub: 6 mm <= D <= 267 mm
Llargària: Barres de 5 o 6 m
Rectitud:
- Desviació total d'una longitud de tub L: <= 0,0015 L
- Tubs de la sèrie 1: <= 3 mm/m
- Tubs de la sèrie 2:
- 12 mm < D < 128 mm: <= 2 mm/m
- D >= 128 mm: <= 2,5 mm
Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 1:
+-----------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior ¦ Diàmetre exterior (mm) ¦
Gruix
¦
¦
especificat D
¦-------------------------¦
paret
¦
¦
(mm)
¦
màx.
¦
mín.
¦
(mm)
¦
¦-------------------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
6
¦
6,04
¦
5,94
¦
0,6
¦
¦
8
¦
8,04
¦
7,94
¦
0,6
¦
¦
10
¦
10,04
¦
9,94
¦
0,6
¦
¦
12
¦
12,04
¦
11,94
¦
0,6
¦
¦
15
¦
15,04
¦
14,94
¦
0,6
¦
¦
18
¦
18,04
¦
17,94
¦
0,7
¦
¦
22
¦
22,05
¦
21,95
¦
0,7
¦
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¦
28
¦
28,05
¦
27,95
¦
0,8
¦
¦
35
¦
35,07
¦
34,97
¦
1,0
¦
¦
42
¦
42,07
¦
41,97
¦
1,2
¦
¦
54
¦
54,07
¦
53,84
¦
1,2
¦
¦
66,7
¦
66,75
¦
66,08
¦
1,2
¦
¦
76,1
¦
76,30
¦
75,54
¦
1,5
¦
¦
103
¦
103,8
¦
102,2
¦
1,5
¦
¦
108
¦
108,3
¦
107,2
¦
1,5
¦
¦
128
¦
129,0
¦
127,0
¦
1,5
¦
¦
133
¦
133,5
¦
132,2
¦
1,5
¦
¦
153
¦
154,5
¦
151,5
¦
1,5
¦
¦
159
¦
159,5
¦
157,9
¦
2,0
¦
+-----------------------------------------------------------+
Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 2:
+------------------------------------------------+
¦Diàmetre exterior ¦ Tolerància ¦ Gruix de paret¦
¦ especificat D
¦
sobre D
¦ especificat T ¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------------------------------------------------¦
¦
12
¦
± 0,10
¦
1,0
¦
¦
15
¦
± 0,10
¦
1,0
¦
¦
18
¦
± 0,10
¦
1,0
¦
¦
22
¦
± 0,11
¦
1,2
¦
¦
28
¦
± 0,14
¦
1,2
¦
¦
35
¦
± 0,18
¦
1,5
¦
¦
42
¦
± 0,21
¦
1,5
¦
¦
54
¦
± 0,27
¦
1,5
¦
¦
64
¦
± 0,32
¦
2,0
¦
¦
76,1
¦
± 0,38
¦
2,0
¦
¦
88,9
¦
± 0,44
¦
2,0
¦
¦
108
¦
± 0,54
¦
2,0
¦
¦
133
¦
± 1,00
¦
3,0
¦
¦
159
¦
± 1,00
¦
3,0
¦
¦
219
¦
± 1,50
¦
3,0
¦
¦
267
¦
± 1,50
¦
3,0
¦
+------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Gruix de paret:
- Tubs de la sèrie 1: ± 10 %
- Tubs de la sèrie 2:
- 12 mm <= D <= 54 mm: ± 0,10 mm
- 64 mm <= D <= 108 mm: ± 0,15 mm
- 133 mm <= D <= 267 mm: ± 0,30 mm
- Llargària: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Sense que s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
El fleix d'acer al carboni no ha d'estar en contacte amb els tubs.
Els tubs que s'hagin d'utilitzar per a aigua destinada al consum humà s'han de subministrar
amb protecció en els extrems.
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 10312:2003 Tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de líquidos acuosos
incluyendo el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua
destinada/no destinada al consum humà:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
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El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte,
o en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompaya i anirà
acompanyat de la següent informació:
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge
- Referència a la norma europea EN 10312
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,… i ús previst
- Nombre de sèrie
- nformació sobre aquelles característiques essencials que procedeixen recollides a la taula
ZA.1 de la norma EN 10312, que han de ser com a mínim les següents:
- Reacció al foc
- Límit elàstic
- Toleràncies dimensionals
- Estanquitat als líquids i mètode d'assaig utilitzat
- Durabilitat de la resistència a la corrosió intergranular i mètode d'assaig utilitzat
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.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE
BF52 - TUBS DE COURE SEMIDUR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF529500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de coure semidur, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions sanitàries i de
calefacció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
- Composició química: Cu + Ag: mín. 99,90%; 0,015% =< P =< 0,040%
- Estat metal·lúrgic (UNE-EN 1173): R250 (semidur). Resistència mínima a la tracció 250 MPa
- El tipus de coure es designa indistintament com: Cu-DHP o CW024A
Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, ambdós inclosos, han d'anar marcats al llarg
de la seva longitud, cada 600 mm com a màxim, amb la següent informació com a mínim:
- Marcatge permanent (llegible fins al final del cicle de vida de la instal·lació)
- Referència a la norma EN 1057
- Marca identificativa del fabricant
- La data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12)
- Marcatge durador (llegible fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació):
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret
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- Identificació de l'estat metal·lúrgic
Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmetre > 54 mm, han d'incorporar un marcatge
similar a l'anterior, almenys en ambdós extrems.
Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat CE, també uniformement distribuit al llarg
de la seva longitud.
Llargària: Barres de 3 m o 5 m
Toleràncies:
- Diàmetre exterior nominal:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior nominal ¦
Toleràncies en el diàmetre exterior
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦---------------------------¦------------------------------------------¦
¦
¦
aplicable al
¦
aplicable a
¦
¦
>
¦
=<
¦
diàmetre mig
¦ qualsevol diàmetre ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
6
¦
18
¦
± 0,04
¦
± 0,09
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
18
¦
28
¦
± 0,05
¦
± 0,10
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
28
¦
54
¦
± 0,06
¦
± 0,11
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
54
¦
76
¦
± 0,07
¦
± 0,15
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
76
¦
89
¦
± 0,07
¦
± 0,20
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
89
¦
108
¦
± 0,07
¦
± 0,30
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
108
¦
159
¦
± 0,2
¦
± 0,4
¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Gruix de paret:
+---------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior ¦ Tolerància en el gruix de la paret ¦
¦
nominal
¦-------------------------------------¦
¦
¦
g < 1 mm
¦
g => 1 mm
¦
¦
(mm)
¦
(%)
¦
(%)
¦
¦-------------------¦------------------¦------------------¦
¦
< 18 mm
¦
± 10
¦
± 13
¦
¦-------------------¦------------------¦------------------¦
¦
=> 18 mm
¦
± 10
¦
± 15 (*)
¦
+---------------------------------------------------------+
(*) ± 10% per a tubs de 35 mm, 42 mm i 54 mm amb un gruix de paret d'1,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para
agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no
destinada al consum humà,
- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc
utilitzades per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà.
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
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- Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o
gasoil per a subministrament de sistemes de calefacción o refrigeració d'edificis, des del
dipòsit d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de reducció de pressió de la red fins a
l'entrada del sistema de la caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc
utilitzades per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o combustible destinat al
subministrament dels sistemes de calefacció o climatització d'edificis per a reserves
d'emmagatzematge externes o l'última unitat de reducció de la xarxa d'entrada dels sistemes de
calefacció o refrigeració d'edificis:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte,
o en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompanya i anirà
acompanyat de la següent informació:
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge
- Referència a la norma europea EN 1057
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a la taula
ZA.1 de la norma EN 1057, que han de ser com mínim les següents:
- Reacció al foc
- Resistència a l'aixafament
- Pressió interior
- Toleràncies dimensionals
- Resistència a les altes temperatures
- Soldabilitat
- Estanquitat: gasos i líquids
- Durabilitat de la resistència a l'aixafament, pressió interior i estanquitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control del material de soldadura (% plata)
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
No s'han d'admetre tubs en bobina (recuit). Quan s'especifiqui en barres de coure dur.
____________________________________________________________________________

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

AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

BFQ3 - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFQ3GC9A,BFQ32CEA,BFQ3GCBA.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma.
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar
microorganismes.
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació
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accidental del condensat.
Llargària: 2 m
Conductivitat tèrmica a 20°C: <= 0,041 W/m K
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds: >= 10°C
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents: 40°C - 65°C
Reacció contra el foc (UNE 53-127): Autoextingible
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios".
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats en paquets.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges,
les humitats i els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de
probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte.
(temperatures màximes i mínimes, i espessors).
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques
tèrmiques requerides en la instal·lació a aïllar.
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.
____________________________________________________________________________

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

ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFW41C10,BFW529B0,BFW41H10,BFW41E10,BFW41A10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Pàgina: 79

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
____________________________________________________________________________

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

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFYQ3080,BFY5A900.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 -

CAIXES I ARMARIS
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BG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG151612.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
+------------------------------------------------------------------+
¦
Tipus
¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦Material
¦ Normal
¦ Estanca ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦Plàstic
¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦ >= IP-545 ¦
¦
¦Plastificada
¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦
¦
¦Planxa d'acer ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557
¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557
¦
+------------------------------------------------------------------+
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
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
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 -

CAIXES I ARMARIS

BG1B - ARMARIS DE POLIÈSTER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG1B0660.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Armari de polièster.
S'han considerat els armaris següents:
- Amb porta i finestreta
- Amb tapa fixa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una tapa o una porta.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
El cos ha de ser monobloc i de polièster reforçat amb fibra de vidre.
Ha de portar orificis per a la seva fixació i a la part inferior una zona per al pas de tubs.
Classe del material aïllant (UNE 21-305): A
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei interior: >= IP-439
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei exterior: >= IP-559
AMB PORTA I FINESTRETA:
La porta ha de ser del mateix material que el cos.
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90°.
La finestreta ha de ser de metacrilat transparent.
AMB TAPA:
La tapa ha de ser del mateix material que el cos.
La tapa ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
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BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG212710,BG212510.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els
1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació
als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22TD10.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació
als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
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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.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i
UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG319630.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general,
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar,
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV
0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina,
de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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
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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-EN
60228.
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
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):
>= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha
de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* 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.
Pàgina: 86

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de
proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per
tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF,
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG325120,BG325130.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a
quadres i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.
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-EN
60228.
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de
tenir el mateix diàmetre.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21089-1.
Gruix de l'aïllant del conductor:
+-----------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦
¦Gruix (mm) ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦1,8¦2,0¦2,2¦
+-----------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):
>= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1
aplicada al voltant del conductor.
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa)
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de
fums, gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE
211002.
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados
de los cables eléctricos.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o
iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto
termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para
instalaciones fijas.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Llargària de la peça
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de
proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per
tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF,
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG415A99.
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
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protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell
- Número d'ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el
símbol A i situat a l'interior d'un rectangle.
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de
tensió nominal.
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de
figurar a la part frontal de l'interruptor.
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de
marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i
els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor.
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva
connexió correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols
corresponents.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
PIA:
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
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interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les
indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està
instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d'ús
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment
acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la
categoria d'ús B
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no
necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils 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.
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UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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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
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
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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.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs
diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el
desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic
han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y
análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
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
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documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG4R - CONTACTORS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Contactor tripolar per a funcionar a 380 V corrent altern, 50 HZ.
S'han considerat els tipus següents:
- Contactor de categoria AC1 per a càrregues resistives
- Contactor de categoria AC3 per a motors III (rotor en tallacircuit, arrancada, desconnexió
o motor llançat)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per: un suport, cambra d'extinció, contactes principals i auxiliars, un
circuit magnètic de comandament i una envoltant.
Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuit format per fusibles o
interruptors automàtics.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de cada fase i del neutre si cal, així com per a
l'alimentació a la bobina i contactes auxiliars.
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de
portar el símbol "Terra".
El tancament dels contactes ha d'estar assegurat per a totes les tensions d'alimentació del
comandament compreses entre el 85% i el 110%.
Pàgina: 95

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

Tensió nominal circuit principal: 400 V
Freqüència: 50 Hz
Número de pols circuit principal: 3
Condicions de funcionament:
- Temperatura de l'ambient: -5°C - 40° C
- Altitud: <= 2000 m
- Grau de protecció de l'envoltant (segons UNE 20-324): Ha de complir
- Aïllament (UNE 21-305): Ha de complir
Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat màxima d'ús.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El contactor ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus o número de sèrie
- Tensions d'ús
- Categoria d'ús i intensitats o potència assignada per a les tensions d'ús
- Freqüència
- Tipus de corrent, tensió i freqüència d'alimentació al comandament, en cas que siguin
diferents a les de les bobines
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- 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:
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Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 -

MECANISMES

BG62 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG62D19J.
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.
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UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 -

MECANISMES

BG63 - ENDOLLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG63B152.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament
aïllant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals
per a contacte del conductor de protecció.
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte
adequada.
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: <= 400 V
Aïllament (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315): Ha de complir
Temperatura: <= 25°C
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la
connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 -

MECANISMES

BG64 - POLSADORS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Polsador de 6, 10, ò 16 A del tipus 1, 2, 3 ò 4, per a encastar o per a muntar
superficialment.
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- A la intempèrie
- A l'interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, mecanisme de contacte, dispositiu de
fixació a la caixa, i accessoris embellidors d'acabat format per placa (per encastar) o de
placa i caixa (col·locació superficial).
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
La base, la caixa i placa d'acabat, han de ser aïllants.
El comandament d'accionament ha de ser manual.
Els borns, els contactes amb els conductors i les parts metàl·liques funcionals han d'èsser de
material anticorrosiu.
Les parts metàl·liques dels mecanismes han de ser inaccessibles.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal (UNE-EN 60669): 230 V
Freqüència: 50 Hz
Resistència a l'envelliment (UNE-EN 60669): Ha de complir
Resistència a l'aïllament i rigidesa dielèctrica (UNE-EN 60669): Ha de complir
Resistència als esforços mecànics, elèctrics i tèrmics (UNE-EN 60669): Ha de complir
Capacitat dels borns (UNE-EN 60669):
+-----------------------------------------------------+
¦I nominal (A) ¦
6
¦
10
¦
10
¦
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¦---------------¦------------¦------------¦-----------¦
¦Secció (mm2)
¦ 0,75 - 1,5 ¦
1 - 2,5 ¦ 1,5 - 4 ¦
+-----------------------------------------------------+
Nombre de maniobres (UNE-EN 60669): >= 40000
A LA INTEMPÈRIE:
La placa ha d'incloure la membrana elàstica i ha de dur forats per a collar-la a la caixa
mitjançant visos.
Els visos de fixació de la placa a la caixa han de ser de material anticorrosiu.
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-324): >= IP-245
La caixa ha de portar orificis roscats per a l'entrada de tubs.
A L'INTERIOR:
La placa aïllant ha de portar un dispositiu per a fixació sobre el bastidor de suport. Aquest
s'ha de subjectar a la caixa mitjançant visos.
La caixa ha de portar orificis normals o roscats per a l'entrada de tubs.
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 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els polsadors han de portar les indicacions següents (UNE-EN 60669):
- Intensitat assignada (A)
- Tensió assignada (V)
- Naturalesa del corrent
- Nom del fabricant o venedor responsable, marca de fàbrica o d'identificació
- Referència
- Símbol de la construcció de la distància de l'obertura dels contactes, si s'escau
- Grau de protecció contra la penetració de cossos estranys
- Grau de protecció contra la penetració de l'aigua
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW15000,BGW1B000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW21000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o
metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un
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metre de canal o d'un metre de safata.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW41000,BGW48000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part
proporcional
d'accessoris
per
a
interruptors
magnetotèrmics
o
diferencials,
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada
protecció.

pel

conjunt

d'accessoris

necessàris

per

al

muntatge

d'un

aparell

de

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

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW6 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW62000,BGW63000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors,
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endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat,
transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han
de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

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

MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

BH6B - LLUMS D'EMERGÈNCIA ANTIDEFLAGRANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BH6B39T1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llum d'emergència antideflagrant amb làmpades de fluorescència i d'1 hora d'autonomia com a
mínim, de forma cilíndrica, amb carcassa d'alumini fos i vidre de protecció de bor-silicat,
per a muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha 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.
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega, maniobra i
protecció, limitador de descàrrega, làmpades i portalàmpades, indicador de càrrega de les
bateries visible des de l'exterior i regleta de connexions.
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives
a la posició prevista, han de ser autoextingibles.
La lluminària ha d'estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada
per a un ús normal, així com en les operacions normals de manteniment, les parts elèctricament
actives siguin inaccessibles.
Tots els components de l'equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la
corrosió. Han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada
o làmpades que admet la lluminària.
En cas de fallada, cap component de l'equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els passos de cables per l'interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d'arestes
vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que puguin provocar l'abrasió de la coberta o de
l'aïllament del cablejat.
No hi poden haver cargols amb punta o d'altres elements similars que penetrin a dintre dels
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passos de cables.
El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de
manera que pugui suportar la potència d'entrada en ús normal.
L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la
que pugui estar sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament
instal·lat i connectat a la xarxa d'alimentació.
Han d'estar fetes totes les connexions internes, i únicament hi ha d'haver accessibles els
borns de connexió a la xarxa.
Els conductors han de seguir el codi de colors normalitzats, es a dir, el conductor neutre ha
de ser de color blau clar, i els conductors de fase poden ser de color marró, gris o negre.
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.
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-65X
Aïllament (REBT): Classe II
Les lluminàries per a enllumenat d'emergència han d'estar classificades i marcades de la
següent manera, d'acord amb la seva construcció.
Una única designació, indicant el tipus, el mode de funcionament, els dispositius incorporats
i la durada assignada de la lluminària han d'aparèixer clarament sobre la mateixa.
La designació consisteix en un rectangle, dividit en tres o quatre celes alineades, cadascuna
de les quals conté una o més posicions. D'acord amb la construcció, una posició serà ocupada
per una lletra, una xifra o un punt si no hi ha cap indicació que donar.
La primera cela (una única posició) ha de tenir la informació del tipus:
- X: Aparell autònom
- Z: Aparell alimentat per font central
La segona cela (una única posició) ha de tenir la informació del funcionament:
- 0: No permanent
- 1: Permanent
- 2: Combinat no permanent
- 3: Combinat permanent
- 4: Compost no permanent
- 5: Compost permanent
- 6: Satèl·lit
La tercera cela (amb quatre posicions) te informació sobre els dispositius. Ha de completar-se
de manera adequada en el moment de la instal·lació:
- A: Dispositiu de verificació incorporat
- B: Amb posada en estat de repòs a distància
- C: Amb posada en estat de neutralització
- D: Lluminàries per a zones d'alt risc
La quarta cela (amb tres posicions) te informació sobre la durada mínima de l'estat de
funcionament d'emergència expressada en minuts:
- *10: 10 min
- *60: 1 h
- 120: 2 h
- 180: 3 h
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 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 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
* UNE-EN 60598-2-22:1999 Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminaria para
alumbrado de emergencia.
* UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.
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* 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-EN 60925:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas
fluorescentes tubulares. Sección uno - prescripciones de funcionamiento. (Versión oficial EN
60925:1991).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica amb les característiques del llum i
les instruccions de muntatge.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte
que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta
regulació de cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

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

LLUMS INDUSTRIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHA1H5R0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llum industrial amb tubs fluorescents, làmpades d'incandescència, de descàrrega o mixtes.
S'han considerat els tipus següents:
- Llum amb distribució simètrica extensiva,de xapa d'alumini anoditzat, obert o tancat, amb
equip elèctric incorporat per a làmpades, de vapor de mercuri , de vapor de sodi a pressió
alta, de llum mixta o d'halogenurs metàl·lics.
- Llum de forma rectangular amb xassís de planxa d'acer perfilat o d'acer embotit, o amb
xassís de polièster, per un o dos tubs fluorescents de 36 o 58 W, A.F.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de portar un born per a la connexió a terra. Tant el cos de la regleta com el born han
d'anar marcats de forma indeleble amb el símbol "Terra".
Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser
autoextinguibles.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-20X
Aïllament (REBT): Classe I
LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS:
S'han de considerar els tipus de luminàries següents:
Pàgina: 105

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

Ha
-

Amb reflector simètric
Sense difusor ni reflector
d'estar formada per:
Una regleta de planxa d'acer perfilat o de planxa d'acer embotit, o de polièster, amb
orificis que permetin la seva fixació adossada o suspesa al sostre
- Un equip elèctric complet amb portalàmpades, reactàncies, condensadors per AF i regleta de
connexió. Aquesta connexió s'ha de fer a l'interior del llum
Si porta reflector, ha de ser simètric, en forma de V.
Si el xassís es de planxa d'acer, ha d'estar esmaltat de color blanc.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
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.
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que
disposa el REGLAMENTO (CE) 245/2009.
LLUMINÀRIA AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA, DE DESCÀRREGA O MIXTES:
Ha d'estar formada per:
- Un reflector de xapa d'alumini anoditzat, un sistema de fixació i orientació i un
portalàmpades E-40
- Si és per a làmpades de vapor de mercuri o de sodi ha d'incorporar un equip elèctric
complet dins d'un cos solidari al reflector: reactància, condensadors de compensació,
arrencador i regleta de connexió
- Si és tancada ha de portar un vidre de tancament del reflector.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
LLUMINÀRIA AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA, DE DESCÀRREGA O MIXTES:
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve:
Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad).
LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS:
Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de
diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de
descarga de alta intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas
lámparas, y se deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
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.
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
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- 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
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
que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta
regulació de cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHWA1000,BHW61000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums,
projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no
han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les
seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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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

BJAA - ACUMULADORS BESCANVIADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJAAU030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acumulador bescanviador d'acer inoxidable, acer negre o planxa d'acer per a aigua calenta
sanitària de 60 a 1500 l de capacitat, per a col·locar en posició vertical.
S'han considerat els tipus següents:
- Sense resistència elèctrica de recolzament
- Amb resistència elèctrica de recolzament
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per:
- Cubeta d'aigua calenta sanitària
- Purgador
- Termòstat i beina
- Entrada d'aigua de xarxa
- Sortida d'aigua calenta sanitària
- Entrada d'aigua de l'aparell escalfador d'aigua
- Sortida d'aigua retorn de l'aparell escalfador d'aigua
- Intercanviador de doble paret
- Recirculació
- Termòmetre
- Vàlvula de seguretat
Ha d'estar recobert d'una capa aïllant i de l'envoltant exterior.
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre
mínim.
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un
control visual de funcionament i, opcionalment, un termòmetre.
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb
un senyal al seu costat gravat de manera indeleble i sobre una superfície fixa.
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver
una vàlvula de seguretat incorporada i, si no hi és, ha de ser subministrada a banda juntament
amb l'aparell.
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de
l'aparell i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc
de treball.
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la
canonada de sortida.
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la
pressió nominal.
El dipòsit d'aigua ha de tenir un punt de buidatge d'obertura fàcil, només amb l'ajuda d'eines
ordinàries.
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 del circuit de calefacció: <= 3 bar
Pressió de treball del circuit d'aigua per al consum: <= 7 bar
AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA:
Ha de tenir una resistència elèctrica connectada a la xarxa elèctrica.
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència.
Aïllament elèctric (REBT): Classe I
Resistència elèctrica: 2500 W
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.
AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 2:
Requisitos particulares para los termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992).
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo.
Parte 1: requisitos generales. (Versión oficial EN 60730-1:1991 + Corrigendum 1993 + A1:1991 +
A11:1991).
UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y
análogo. Parte 2: Requisitos particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos
electrodomésticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de
manera indeleble:
- Identificació del constructor
- Model o tipus
- Símbol del grau d'aïllament
- Pressió nominal en bar
- Capacitat
- Esquema d'instal·lació on s'indiqui la situació de:
- Aixeta de tancament
- Purgador de control d'estanquitat del dispositiu de retenció
- Vàlvula de seguretat
Els aparells amb resistència elèctrica també han d'indicar les dades següents:
- Tensió
- Tipus de corrent elèctric
- Potència
- Intensitat
Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la
norma UNE 20305, la indicació "Termo".
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d'aigua calenta sanitària, són
les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques i homologacions
dels equips.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Contrastar la documentació amb els equips, verificant, tipus de gas (escalfadors a gas)
potència calorífica, potència elèctrica (escalfadors elèctrics) i capacitat.
- Verificar l'adequació d'aquestes característiques amb el projecte.
- Control d'identificació dels materials i equips i lloc d'emplaçament
- Verificar l'equip de recirculació a instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________
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BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA
BJM -

ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

BJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJM12407.
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
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.
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.
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.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
COMPTADORS:
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.
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
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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.
____________________________________________________________________________

BK - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
BK2 -

ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ

BK25 - MANÒMETRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BK25A230.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Manòmetres d'esfera per a roscar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una
esfera graduada i una agulla de lectura.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
Material: Acer
Temperatura de servei (T): - 20°C <= T <= 60°C
Tolerància de precisió: ± 0,1 %
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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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
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió de servei
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les
tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques
i referències.
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.
____________________________________________________________________________

BK - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
BK3 -

DIPÒSITS PER A GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS

BK31 - DIPÒSITS PER A COMBUSTIBLES LÍQUIDS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BK318750.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dipòsits per a l'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids.
S'han considerat els següents tipus de dipòsits:
- Dipòsits cilíndrics d'eix horitzontal o vertical de fins a 3000 litres de capacitat i de
simple paret d'acer
- Dipòsits cilíndrics d'eix horitzontal o vertical de fins a 3000 litres de capacitat i de
doble paret (acer-acer)
- Dipòsits cilíndrics d'eix horitzontal o vertical de fins a 3000 litres de capacitat i de
doble paret (acer-polietilè)
- Dipòsits cilíndrics d'eix horitzontal de més de 3000 litres de capacitat i de simple paret
d'acer
- Dipòsits cilíndrics d'eix horitzontal de més de 3000 litres de capacitat i de doble paret
(acer-acer)
- Dipòsits cilíndrics d'eix horitzontal de més de 3000 litres de capacitat i de doble paret
(acer-polietilè)
DIPÒSITS CILÍNDRICS D'EIX HORITZONTAL O VERTICAL DE FINS A 3000 LITRES DE CAPACITAT I DE
SIMPLE PARET D'ACER:
Ha d'estar fabricat amb planxa d'acer al carboni segons la norma UNE-EN 10025-2, i amb una
qualitat mínima S-185 (Fe-310-0).
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Els materials per a l'aportació de soldadura han de ser compatibles amb els acers utilitzats.
La unió dels diferents elements ha d'estar feta per soldeig per fusió.
Les soldadures han d'estar fetes per un soldador qualificat segons UNE-EN 287-1 d'acord amb
les regles de bona pràctica, i han d'abraçar la totalitat del perímetre a unir.
Els dipòsits horitzontals han de tenir l'eix sensiblement horitzontal i la seva secció ha de
ser circular. Poden instal·lar-se aeris o enterrats.
Els dipòsits verticals tenen la forma d'un cilindre de secció circular, amb generatrius
verticals i acabats inferiorment per un fons bombat o cònic. Només admeten muntatge
superficial.
Ha de disposar d'algun element per a facilitar l'hissat i la manipulació en buit. El fabricant
ha d'aportar documentació per al correcte maneig del dipòsit en buit.
Ha de disposar de com a mínim tres orificis a la seva part superior destinats a la seva
alimentació, aspiració i venteig. Els elements que constitueixen aquests orificis han de ser
del mateix material que el dipòsit, o en el seu defecte de material anàleg, i han d'estar
preparats per a la unió roscada o embridada amb la resta de la instal·lació.
Els dipòsits preparats per a muntatge superficial poden, opcionalment, portar a la seva part
inferior un orifici destinat a purga. En els dipòsits verticals, aquest orifici ha d'estar
disposat en la generatriu vertical.
El conjunt de tota la superfície exterior ha d'estar protegit contra la corrosió per un
revestiment de qualitat i gruix adequat al lloc i condicions de la seva instal·lació.
Per a dipòsits enterrats:
- Gruix mínim: 800 mm
- Assaig de tensió de perforació segons UNE-EN 60423-1 i UNE 21316-2: Ha de complir
- Resistència a les vessadures dels productes emmagatzemats: Ha de complir
Per als dipòsits no enterrats:
- Gruix mínim: 80 mm
- Assaig de resistència a la boira salina (360 h) segons UNE 112017: Ha de complir
+------------------------------------------------------------------------+
¦ Grup ¦ Capacitat nominal ¦ Diàmetre exterior màxim ¦ Gruix mínim paret ¦
¦
¦
(l)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦-------------------¦-------------------------¦-------------------¦
¦
A ¦
>= 600
¦
900
¦
2
¦
¦
B ¦
600 a 800
¦
1 000
¦
2
¦
¦
C ¦
800 a 1 500
¦
1 250
¦
2,5
¦
¦
D ¦
1 500 a 3 000
¦
1 250
¦
3
¦
+------------------------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Dimensions exteriors: Les de la taula són mides màximes
- Gruix de la paret: Les de la taula són mides mínimes
- Capacitat (tolerància en el volum): -0% +5%
- Cada dipòsit cal que porti una placa indeleble a la que hi han de figurar les dades
següents:
- Nom i direcció del constructor
- Contrast del constructor
- Número de fabricació
- Capacitat (litres)
- Data d'assaig
- La indicació "según la norma UNE 62-351-1"
- Sis caselles en blanc per al possible marcat de dades
Cada compartiment ha d'estar proveït d'una altra placa de característiques a la que hi ha de
constar la seva capacitat en litres i si està constituït per fons còncaus (C) o convexes (D).
Aquestes plaques de característiques han d'estar situades a la generatriu superior del
dipòsit, a les proximitats de les boques d'inspecció. Han d'estar fixades per algun mitjà que
n'impedeixi la substitució. Després d'instal·lat el dipòsit han de ser perfectament visibles i
no s'han de poder ocultar.
DIPÒSITS CILÍNDRICS D'EIX HORITZONTAL O VERTICAL DE FINS A 3000 LITRES DE CAPACITAT I DE DOBLE
PARET (ACER-ACER):
Ha d'estar constituït per:
- Un dipòsit interior de planxa d'acer que ha de complir les especificacions de la norma UNE
62-351-1, el qual, en principi, no te per que tenir la protecció exterior.
- Una envoltant parcial exterior al voltant de l'anterior, creant un espai estanc entre
ambdós dipòsits destinat a permetre la detecció de fuites
Ha d'estar fabricat amb el mateix material i de la mateixa manera que el dipòsit interior.
Les dimensions i característiques del dipòsit de doble paret venen definides per les del
dipòsit interior. Les dimensions s'han de majorar de l'ordre d'1 cm, en els valors necessaris
per a la realització de l'envoltant exterior, així com l'establiment d'una cambra de separació
entre ambdues.
En els dipòsits d'eix horitzontal, el dipòsit exterior ha d'abraçar a l'interior un angle de
com a mínim 300º.
En els dipòsit d'eix vertical, el dipòsit exterior ha d'abraçar la totalitat de l'interior
excepte la tapa superior.
El conjunt de tota la superfície exterior ha d'estar protegit contra la corrosió per un
revestiment de qualitat i gruix adequat al lloc i condicions de la seva instal·lació.
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Per a dipòsits enterrats:
- Gruix mínim: 600 mm
- Assaig de tensió de perforació segons UNE-EN 60-423-1 i UNE 21-316-2: Ha de complir
- Resistència a les vessadures dels productes emmagatzemats: Ha de complir
Per als dipòsits no enterrats:
- Gruix mínim: 80 mm
- Assaig de resistència a la boira salina (360 h) segons UNE112-017: Ha de complir
El dipòsit ha d'anar marcat de la mateixa manera que els dipòsits de simple paret d'acer, però
la norma de referència ha de ser l'UNE 62-351-2 enlloc de la 62-351-1.
DIPÒSITS CILÍNDRICS D'EIX HORITZONTAL O VERTICAL DE FINS A 3000 LITRES DE CAPACITAT I DE DOBLE
PARET (ACER-POLIETILÉ):
Ha d'estar constituït per:
- Un dipòsit interior de planxa d'acer que ha de complir les especificacions de la norma UNE
62-351-1, el qual, en principi, no te per que tenir la protecció exterior
- Una envoltant formada per làmines polietilè soldades entre sí. No es admissible la unió amb
adhesius
Les dimensions i característiques del dipòsit de doble paret venen definides per les del
dipòsit interior. Les dimensions s'han de majorar de l'ordre d'1 cm, en els valors necessaris
per a la realització de l'envoltant exterior, així com l'establiment d'una cambra de separació
entre ambdues.
El gruix mínim de l'envoltant de polietilè, en virolles i fons, ha de ser de 3 mm.
Els fons de l'envoltant han de ser de perfil similar al fons del dipòsit interior.
La cambra entre els dos dipòsits ha de ser continua. Si es disposa una malla entre el dipòsit
i l'envoltant amb la finalitat de mantenir l'espai intersticial, aleshores, aquesta malla ha
de ser de polietilè i ha de permetre la circulació del fluid per la cambra de detecció.
El dipòsit ha d'anar marcat de la mateixa manera que els dipòsits de simple paret d'acer, però
la norma de referència ha de ser l'UNE 62-351-2 enlloc de la 62-351-1.
La cambra de detecció ha d'estar proveïda dels orificis necessaris per a:
- Creació del buit, pressió o omplerta de la cambra de detecció amb el fluid apropiat
- Connexió del sistema de detecció de fuites
DIPÒSITS CILÍNDRICS D'EIX HORITZONTAL DE MÉS DE 3000 LITRES DE CAPACITAT I DE SIMPLE PARET
D'ACER:
Ha d'estar constituït per una part cilíndrica de secció circular i per fons convexos que
tanquen el cilindre. Aquests elements han d'estar construïts a partir de planxa d'acer i han
d'estar units amb soldeig per fusió. Pot tenir un o varis compartiments interiors, que han de
ser estancs entre si.
Ha d'estar fabricat amb planxa d'acer al carboni segons la norma UNE-EN 10025-2, UNE-EN
10088-1 o UNE-EN 10088-2 sempre que les seves propietats mecàniques siguin iguales o superiors
a la de l'acer S235JR de la norma UNE-EN 10025-2. També es poden fer servir els acers P 235 GH
i el P 265 GH de la norma UNE-EN 10028-2.
Els materials d'aportació per al soldeig han d'escollir-se en funció del material a unir. Han
de ser del tipus que tinguin una composició química similar a la del material base, i unes
característiques mecàniques de resistència, iguales com a mínim a les del material a soldar.
Les soldadures han d'estar fetes per un soldador qualificat segons UNE-EN 287-1 i UNE-EN 288
(parts 1, 2 i 3 les respectives modificacions) d'acord amb les regles de bona pràctica, i han
d'abraçar la totalitat del perímetre a unir.
Ha de disposar d'algun element per a facilitar l'hissat i la manipulació en buit. El fabricant
ha d'aportar documentació per al correcte maneig del dipòsit en buit.
Cada dipòsit o compartiment ha de tenir com a mínim una boca d'home, situada a la generatriu
superior. No obstant, en dipòsits sense compartimentar de fins a 1600 mm de diàmetre nominal
es pot prescindir de la boca d'home.
Dimensions mínimes de les boques d'home circulars:
- Dipòsits de fins a 1600 mm diàmetre: 400 mm
- Dipòsits de més de 1600 mm de diàmetre: 500 mm
Dimensions mínimes de les boques d'home ovalades: 450 mm x 550 mm
El dipòsit ha d'estar proveït d'una placa per a la seva connexió, si fos necessària, a terra o
a elements de protecció catòdica contra la corrosió. Ha d'estar fixada la dipòsit mitjançant
soldadura, preferentment a la generatriu superior o al coll de la boca d'inspecció, en lloc
accessible, i estarà proveïda d'un orifici de 12 mm de diàmetre com a mínim.
El conjunt de tota la superfície exterior ha d'estar protegit contra la corrosió per un
revestiment de qualitat i gruix adequat al lloc i condicions de la seva instal·lació.
Per a dipòsits enterrats:
- Gruix mínim: 600 µm
- Assaig de tensió de perforació segons UNE-EN 60-423-1 i UNE 21-316-2: Ha de complir
- Resistència a les vessadures dels productes emmagatzemats: Ha de complir
Per als dipòsits no enterrats:
- Gruix mínim: 80 µm
- Assaig de resistència a la boira salina (360 h) segons UNE112-017: Ha de complir
Gruixos de les virolles i dels fons dels dipòsits en funció del diàmetre exterior:
+---------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior màxim ¦ Gruix mínim paret ¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦-------------------------¦-------------------¦
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¦
1 500
¦
4
¦
¦
1 900
¦
5
¦
¦
2 500
¦
6
¦
¦
2 800
¦
7
¦
¦
3 200
¦
8
¦
¦
3 600
¦
9
¦
+---------------------------------------------+
Els gruixos de la taula, en els casos de les virolles, s'entenen com a gruixos mínims. Per als
fons s'admet una reducció màxima del 10%, en algunes zones.
Llargària màxima: =< 6 x DN
Cada dipòsit cal que porti una placa indeleble a la que hi han de figurar les dades següents:
- Nom i direcció del constructor
- Contrast del constructor
- Número de fabricació
- Capacitat (litres)
- Data d'assaig
- La indicació "según la norma UNE 62-350-1"
- Sis caselles en blanc per al possible marcat de dades
Cada compartiment ha d'estar proveït d'una altra placa de característiques a la que hi ha de
constar la seva capacitat en litres i si està constituït per fons còncaus (C) o convexes (D).
Aquestes plaques de característiques han d'estar situades a la generatriu superior del
dipòsit, a les proximitats de les boques d'home. Han d'estar fixades per algun mitjà que
n'impedeixi la substitució. Després d'instal·lat el dipòsit han de ser perfectament visibles i
no s'han de poder ocultar.
DIPÒSITS CILÍNDRICS D'EIX HORITZONTAL DE MÉS DE 3000 LITRES DE CAPACITAT I DE DOBLE PARET
(ACER-ACER):
Ha d'estar constituït per:
- Un dipòsit interior de planxa d'acer que ha de complir les especificacions de la norma UNE
62-350-1, el qual, en principi, no te per que tenir la protecció exterior.
- Una envoltant parcial exterior al voltant de l'anterior, creant un espai estanc entre
ambdós dipòsits destinat a permetre la detecció de fuites.
Ha d'estar fabricat amb acer del mateix tipus i qualitat que el fet servir en el dipòsit
interior.
Les dimensions i característiques del dipòsit de doble paret venen definides per les del
dipòsit interior. Les dimensions s'han de majorar de l'ordre d'1 cm, en els valors necessaris
per a la realització de l'envoltant exterior, així com l'establiment d'una cambra de separació
entre ambdues.
La envoltant que constitueix el segon dipòsit ha de ser parcial per tal de deixar lliure, a la
zona alta del dipòsit, almenys l'espai al voltant de la boca d'home així com les tubuladures i
les orelletes d'hissat. Ha d'abraçar com a mínim un angle de 300º de la circumferència del
dipòsit interior, de manera simètrica respecte a l'eix vertical que passa pel centre de la
boca d'home.
Gruix mínim de l'envoltant exterior d'acer:
- Virolles i fons quan D=<2 000 mm: 3 mm
- Virolles i fons quan D>2 000 mm: 4 mm
El conjunt de tota la superfície exterior ha d'estar protegit contra la corrosió per un
revestiment de qualitat i gruix adequat al lloc i condicions de la seva instal·lació.
Per a dipòsits enterrats:
- Gruix mínim: 600 micres
- Assaig de tensió de perforació segons UNE-EN 60-423-1 i UNE 21-316-2: Ha de complir
- Resistència a les vessadures dels productes emmagatzemats: Ha de complir
Per als dipòsits no enterrats:
- Gruix mínim: 80 micres
- Assaig de resistència a la boira salina (360 h) segons UNE112-017: Ha de complir
El dipòsit ha d'anar marcat de la mateixa manera que els dipòsits de simple paret d'acer, però
la norma de referència ha de ser l'UNE 62-350-2 enlloc de la 62-350-1.
DIPÒSITS CILÍNDRICS D'EIX HORITZONTAL DE MÉS DE 3000 LITRES DE CAPACITAT I DE DOBLE PARET
(ACER-POLIETILÉ):
Ha d'estar constituït per:
- Un dipòsit interior de planxa d'acer que ha de complir les especificacions de la norma UNE
62-350-1, el qual, en principi, no te per que tenir la protecció exterior
- Una envoltant formada per làmines polietilè soldades entre sí. No es admissible la unió amb
adhesius
Les dimensions i característiques del dipòsit de doble paret venen definides per les del
dipòsit interior. Les dimensions s'han de majorar de l'ordre d'1 cm, en els valors necessaris
per a la realització de l'envoltant exterior, així com l'establiment d'una cambra de separació
entre ambdues.
El gruix mínim de l'envoltant de polietilè, en virolles i fons, ha de ser de 3 mm.
Els fons de l'envoltant han de ser de perfil similar al fons del dipòsit interior.
La cambra entre els dos dipòsits ha de ser continua. Si es disposa una malla entre el dipòsit
i l'envoltant amb la finalitat de mantenir l'espai intersticial, aleshores, aquesta malla ha
de ser de polietilè i ha de permetre la circulació del fluid per la cambra de detecció.
El dipòsit ha d'anar marcat de la mateixa manera que els dipòsits de simple paret d'acer, però
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norma de referència ha de ser l'UNE 62-350-2 enlloc de la 62-350-1.
cambra de detecció ha d'estar proveïda dels orificis necessaris per a:
Creació del buit, pressió o omplerta de la cambra de detecció amb el fluid apropiat
Connexió del sistema de detecció de fuites

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Petrolíferas.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Orden de 1977, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-IDL/1977:
Instalaciones de depósitos. Combustibles líquidos.
DIPÒSITS DE FINS A 3000 LITRES DE CAPACITAT:
UNE 62351-1:1999 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos.
Tanques de hasta 3 000 litros de capacidad. Parte 1: Tanques de pared simple.
UNE 62351-2:1999 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos.
Tanques de hasta 3 000 litros de capacidad. Parte 2: Tanques de doble pared (acero-acero).
UNE 62351-3:1999 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos.
Tanques de hasta 3 000 litros de capacidad. Parte 3: Tanques de doble pared
(acero-polietileno).
DIPÒSITS DE CAPACITAT SUPERIOR A 3000 LITRES:
UNE 62350-1:1999 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos.
Tanques de capacidad mayor de 3 000 litros. Parte 1: Tanques horizontales de pared simple.
UNE 62350-2:1999 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos.
Tanques de capacidad mayor de 3 000 litros. Parte 2: Tanques horizontales de doble pared
(acero-acero).
UNE 62350-3:1999 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos.
Tanques de capacidad mayor de 3000 litros. Parte 3: Tanques horizontales de doble pared
(acero-polietileno).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'albarà de lliurament ha d'anar acompanyat de la còpia de l'acta d'aprovació del model i de
l'acta de prova d'estanquitat del constructor.
El constructor ha de lliurar un certificat amb cada dipòsit a on s'especificarà:
- Nom i direcció del mateix
- Capacitat nominal en litres
- Gruix de la planxa en mm
- La pressió de prova del dipòsit
- Data de construcció i data de la prova de pressió
- Número de fabricació
- Dimensions
- Tipus de protecció, gruix i tensió de perforació o hores d'assaig a la boira salina (segons
el cas)
- Norma UNE de referència que compleix el dipòsit, i que pot ser alguna de les següents:
- UNE 62-351-1 per a dipòsits de simple paret d'acer de fins a 3000 l de capacitat
- UNE 62-351-2 per a dipòsits de doble paret (acer-acer) de fins a 3000 l de capacitat
- UNE 62-351-3 per a dipòsits de doble paret (acer-polietilè) de fins a 3000 l de capacitat
- UNE 62-350-1 per a dipòsits de simple paret d'acer de més de 3000 l de capacitat
- UNE 62-350-2 per a dipòsits de doble paret (acer-acer) de més de 3000 l de capacitat
- UNE 62-350-3 per a dipòsits de doble paret (acer-polietilè) de més de 3000 l de capacitat
- Limitacions d'ús del dipòsit
Així mateix a de lliurar la documentació tècnica necessària per al seu correcte transport,
manipulació, instal·lació i posada en funcionament.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques dels equips i materials
escollits.
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats
per a la construcció.
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- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Verificar el dipòsit, el seu estat i col·locació.
- Verificar l'estat i calibratge de les canonades de distribució.
- Verificar les característiques dels elements de mesura.
- Verificar les característiques dels equips de seguretat.
- Verificació de les vàlvules de seguretat.
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà la totalitat dels materials.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de diferències 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
que determini la Direcció d'Obra.
____________________________________________________________________________

BK - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
BKZ -

ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS

BKZ3 - ELEMENTS ESPECIALS PER A DIPÒSITS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BKZ3A000,BKZ31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements complementaris per a les instal·lacions de dipòsits de combustibles líquids i
propà-butà.
S'han considerat els tipus següents:
- Interruptors de nivell
- Mesuradors de nivell
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser les adequades per a dipòsits de
combustibles líquids o de propà-butà, i no han de minvar en cap cas la seva qualitat,
seguretat i el seu bon funcionament.
INTERRUPTORS DE NIVELL:
Ha d'estar format per un sistema de boies; un interruptor de corrent que actui sobre el grup
moto-bomba de la canalització d'aspiració quan el nivell de combustible estigui al mínim o al
màxim.
Ha de portar acoblat un avisador òptic de reserva.
MESURADOR PER A DIPÒSITS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS:
Han d'estar formats per:
- Quadre de lectura
- Sonda
- Tap que s'adaptarà a la tapa del dipòsit
La instal·lació elèctrica de lectura ha d'anar protegida amb cable antihumitat.
MESURADOR PER A DIPÒSITS DE PROPÀ-BUTÀ:
Han d'estar formats per:
- Galga magnètica de quadrant intercanviable
- Flotador d'alumini, acer inoxidable o llautó
- Engranatge i rodament d'acer inoxidable
Diàmetre de la rosca o quadrant segons capacitat del dipòsit:
+----------------------------------------------------------------+
¦
Element
¦
Capacitat (l)
¦
¦
¦----------------------------------------¦
¦
¦ 2500 ¦ 5000 ¦ 10000 ¦ 15000 ¦ 20000 ¦
¦-----------------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦
¦ Mesurador de nivell
¦ 40 mm ¦ 40 mm ¦ 40 mm ¦ 50 mm ¦ 50 mm ¦
+----------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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.
DIPÒSITS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS:
Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MI-IP 03 Instalaciones petrolíferas para uso propio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
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 d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de controlar globalment.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BM1 -

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

BM11 - DETECTORS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detector de CO
- Detector autònom de CO
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos
amb l'element detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les
especificacions de la norma UNE-EN 54-7.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant
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un senyal lluminós.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es
pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi
l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de
poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi
en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant
de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una
distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu):
- Detectors convencionals: 12 35V (sense polaritat)
- Sensors analògics: 18 35V (amb polaritat)
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions
elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la
base. El detector ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-5. Al
menys una part dels seus components sensibles al calor, exceptuant els components amb funcions
auxiliars, s'ha de trobar a una distància >= 15 mm de la superfície de muntatge del detector.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant
un senyal lluminós.
Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes:
+------------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦
¦ detector ¦
típica
¦
màxima
¦
resposta ¦
resposta ¦
¦
¦ aplicació ¦ aplicació ¦
estàtica ¦
estàtica ¦
¦
¦
¦
¦
mínima
¦
màxima
¦
¦
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
A1
¦
25
¦
50
¦
54
¦
65
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
A2
¦
25
¦
50
¦
54
¦
70
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
B
¦
40
¦
65
¦
69
¦
85
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
C
¦
55
¦
80
¦
84
¦
100
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
D
¦
70
¦
95
¦
99
¦
115
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
E
¦
85
¦
110
¦
114
¦
130
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
F
¦
100
¦
125
¦
129
¦
145
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
G
¦
115
¦
140
¦
144
¦
160
¦
+------------------------------------------------------------------+
Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes anteriors. El
sufix S indica que el detector no respon per sota de la temperatura de resposta estàtica
mínima. El sufix R indica que el detector incorpora una característica termovelocimètrica, que
satisfà els requisits de temps de resposta per a velocitats d'augment de temperatura de l'aire
elevades.
Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat visible de
color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma,
fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres
condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte
quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors
desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual
haurà de ser visible des d'una distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell
o bé algun altre dispositiu per a la indicació local de l'estat d'alarma del detector.
Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per exemple,
indicadors remots, relés de control), les avaries per curtcircuit o circuit obert d'aquests
dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament del detector.
Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la
separació del cap de la base i doni un senyal d'avaria.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es
pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi
l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de
poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi
en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant
de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una
distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu):
- Detectors convencionals: 12 35V (sense polaritat)
- Sensors analògics: 18 35V (amb polaritat)
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
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Han d'estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot incloure
dispositius reflectors per a la detecció dels fums per l'atenuació i/o els canvis en
l'atenuació d'un feix òptic.
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-12.
Cada detector ha d'estar equipat amb un indicador visible de color vermell, integrat, que
permeti identificar-lo en cas de que hagi donat un senyal d'alarma, i que ha de romandre encès
fins que s'anul·li la condició d'alarma.
Si el detector disposa de connexions a dispositius auxiliars, les avaries que es puguin donar
en aquests circuits no poden interferir el correcte funcionament del detector.
DETECTORS DE CO:
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos
amb l'element detector collat manualment a la base.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant
un senyal lluminós.
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei.
Concentració de CO d'alarma: <= 100 ppm
Tensió d'alimentació (corrent continu): 25 V
Si són detectors autònoms:
- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal d'alarma
posant en marxa un extractor.
- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic): 230 V a.c.
- Temperatura de treball (T): - 10°C <= T <= + 45°C
- Humitat relativa de treball: <= 95%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
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 humo:
Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por
ionización.
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo:
Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por
ionización.
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo.
Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz.
DETECTORS DE CO:
UNE 23300:1984 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.
UNE 23300:1984/1M:2005 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de
carbono.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE FUMS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
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Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El número del certificat CE
Així mateix, el símbol del marcatge CE s'ha d'acompanyar de les característiques essencials
del producte i de la següent informació (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge o la
informació comercial que l'acompanya):
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- Descripció del producte de construcció
- La designació del tipus/model del producte
- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la
classificació de la norma EN 54-5
S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment suficient per
a la seva correcta instal·lació i funcionament. Si no es subministra la totalitat d'aquesta
informació per a cada detector, s'haurà de fer referència a les fulles tècniques corresponents
sobre cada detector, o a la documentació tècnica que l'acompanya.
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-7
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e)
sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible
durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-12
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
f)- La separació màxima i mínima
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), e) i f)
sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible
durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a) - Referència la norma EN 54-5
b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l'ajust "in situ"
de la classe, la marca de la classe es podrà substituir el símbol P
c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor
d) - La denominació del model (tipus o número)
e) - Les denominacions dels terminals de connexió
f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data
o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f)
sobre el cap del detector, i almenys la informació d) i e) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible
durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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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
BM1 -

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

BM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica esmaltada al foc, de
color vermell, amb indicadors de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt
de cables elèctrics.
A l'interior hi ha d'haver:
- Un transformador
- Un equip de rectificadors
- Una bateria d'acumulació
- Un avisador acústic
- Un circuit imprès
- Un carregador automàtic de bateria
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha
d'alimentar per bateria.
Tensió d'alimentació per xarxa: 220 V, corrent monofàsic
Tensió d'alimentació per bateria: 24 V, corrent continu
Autonomia de la bateria en vigilància: >= 12 h
Autonomia de la bateria en alarma: >= 15 min
Tensió de treball: 24 V, corrent continu
CENTRALS D'INCENDIS:
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors
lluminosos, el polsador, els interruptors i els fusibles, que han d'estar agrupats en dues
parts o mòduls.
Mòdul de zones format per:
- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció
- Un polsador de prova d'alarma
- Un polsador de prova d'avaria
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- Un polsador per a activar l'alarma
Mòdul de control, format per:
- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa
- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica
- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica
- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació
CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO:
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors
lluminosos, els polsadors, els interruptors, l'indicador de concentració de CO, etc., agrupats
en dos mòduls.
Mòdul de control, format per:
- Un indicador de concentració de CO en ppm
- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador
- Un interruptor d'alarma acústica
- Un interruptor de "parada-servei"
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica
- Un indicador lluminós de "servei"
Mòdul de zones, ha d'estar format per:
- Un indicador lluminós d'avaria
- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de concentració
i en tenir tensió les connexions de comandament a distància
- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de concentració i en
sonar l'alarma acústica
- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de caldejament dels
detectors
Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar
a
l'empresa
instal·ladora/mantenidora,
certificat
final
conforme
la
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
projecte:
- Polsadors (marca, model, especificacions)
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)
- Sirenes (marca, model, especificacions)
- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
- 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
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material rebut.
____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BM1 -

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

BM13 - DISPOSITIUS D'ALARMA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis.
S'han considerat els tipus següents:
- Dispositius acústics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior)
- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior)
S'han considerat els complements següents:
- Amb senyal lluminós
- Sense senyal lluminós
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha d'estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a propagar el so,
que allotjarà en el seu interior els components necessaris per a la correcta configuració de
l'aparell, el sistema de generació del senyal acústic i òptic, si és el cas, l'espai per a les
connexions elèctriques, i el sistema de fixació.
Han d'estar dissenyats i construïts d'acord amb les especificacions de la norma EN 54-3.
Disposaran de mitjans per a limitar l'accés a les parts desmuntables o al dispositiu complert
i per a fer ajustos del mode de funcionament, per exemple: necessitat de fer servir eines
especials, ús de codis d'accés, cargols ocults, precintes, etc.
El grau de protecció proporcionat per l'envoltant (codi IP) ha de complir:
- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)
- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)
Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminòs, han d'incorporar l'òptica del
senyal lluminós a la cara frontal i la làmpada corresponent a l'interior.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
UNE-EN 54-3:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma
de incendios. Dispositivos acústicos.
UNE-EN 54-3/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de
alarma de incendios. Dispositivos acústicos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
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Cada dispositiu acústic d'alarma d'incendis ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la
següent informació:
- La nomenclatura dels terminals
- Les tensions nominals d'alimentació, i tipus de corrent d'alimentació (alterna o contínua)
- La intensitat i consum de potència
- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de
fabricació, així com el número de la versió del software contingut en el dispositiu.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la
documentació subministrada amb el dispositiu.
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest
per al seu ús, però haurà de ser visible durant la instal·lació i haurà de ser accessible
durant el manteniment
No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El número del certificat CE
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE
- Referència a les normes EN 54-3
- Descripció del producte de construcció
- La categoria de l'entorn (A o B)
- La designació del tipus/model del producte
- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3:
- El(s) interval(s) de tensió d'alimentació
- Les gammes de freqüència d'alimentació
- Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en dB
- La freqüència acústica principal
- Codi IP segons la norma EN 60529
- Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal·lació, funcionament i
manteniment
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar
a
l'empresa
instal·ladora/mantenidora,
certificat
final
conforme
la
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
projecte:
- Polsadors (marca, model, especificacions)
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)
- 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
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ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BM1 -

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

BM14 - POLSADORS D'ALARMA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Polsadors manuals d'alarma per a ús en instal·lacions de detecció i alarma d'incendis, per a
muntar superficialment o encastar.
S'han considerat els tipus de polsadors següents:
- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per trencament d'un element fràgil
- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per canvi de posició d'un element fràgil
(rearmables)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de complir.
L'element fràgil ha d'estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a l'usuari quan
s'accioni.
La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara d'accionament,
els símbols i textes de la cara frontal i l'accés de l'eina especial (si n'hi ha) així com els
orificis d'entrada de cables i els cargols.
A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació.
A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica.
Intensitat admisible: <= 80 mA
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354): IP-40X
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales
de alarma.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada polsador ha d'anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 54-11
- El nom o marca comercial del fabricant
- Definició del model (tipus A o tipus B)
- La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de l'entorn)
- Designació dels terminals e connexió
- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el polsador,
si és el cas
Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la
documentació subministrada amb el dispositiu.
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest
per al seu ús, però haurà de ser visible durant la instal·lació i haurà de ser accessible
durant el manteniment
No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar
a
l'empresa
instal·ladora/mantenidora,
certificat
final
conforme
la
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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,BM313411.
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
- Els espais lliures per a proves successives
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon
l'extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor
- Instruccions d'utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar
a
l'empresa
instal·ladora/mantenidora,
certificat
final
conforme
la
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de
verificar:
- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa
de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.
- Dades placa de disseny :
- Pressió màxima de servei (disseny)
- nº placa
- Data 1a Prova i successives
- Dades etiqueta de característiques:
- Nom del fabricant importador
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat d'equips
- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
- Instruccions funcionament
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.
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

BM3A - ARMARIS PER A EXTINTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM3A1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Armaris metàl·lics per a extintors per a muntar superficialment amb la cara frontal de vidre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Armari metàl·lic per a anar adossat a la paret, amb la cara frontal de vidre.
Ha d'estar pintat de color vermell.
L'accés a l'interior, per a les revisions periòdiques de l'extintor, s'ha de poder fer
fàcilment sense trencar el vidre.
El vidre ha de portar la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".
Alçària: >= 600 mm
Amplària: >= 300 mm
Fondària: >= 220 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, embalats amb cartró.
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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

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

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMY31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.
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.
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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.
____________________________________________________________________________

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN3 -

VÀLVULES DE BOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN316720,BN316A10,BN317720,BN319A20,BN317A20,BN316A20,BN314A20,BN315A10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o
hidràulic.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de
material sintètic
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola
- S'han considerat els sistemes d'unió següents:
- Connexions per a roscar
- Per a muntar amb brides
- Per a encolar
- Per muntar amb accessoris a pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on
s'instal·laran.
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7
de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del
aigua que circularà.
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta
per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes.
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i
que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i
temperatura de treball.
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal
dels tubs als quals es connecta.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de
connexió.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VÀLVULES METÀL·LIQUES:
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las
válvulas.
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención
y regulación de acero.
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos
(ISO 16135:2006).
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN7 -

VÀLVULES DE REGULACIÓ

BN71 - VÀLVULES DE REGULACIÓ DE TRES VIES MOTORITZADES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de regulació de tres vies motoritzades, de bronze, de llautó o de fosa de 6, 10 i 16
bar de pressió nominal amb connexió per rosca o brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Vàlvula de regulació automàtica, formada per:
- Cos amb les tres connexions fent T.
- Sistema de tancament.
- Accionament per servomotor elèctric.
- Assentaments d'estanquitat per sistema de tancament.
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de
l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el
model.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.
El sistema de tancament ha de posar en comunicació la boca de sortida amb les altres dues
d'entrada, regulant més o menys la secció lliure d'aquestes.
El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del fluid, i la
pressió de treball de la vàlvula.
La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la tensió
d'alimentació i la potència.
Pressió de prova:
- Pressió nominal 6 bar: >= 9 bar
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
Característiques del servomotor:
- Grau de protecció mínim: IP 40
- Temperatura de treball: 0-50ºC
- Humitat ambient: < 90%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i
dins l'embalatge original.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN7 -

VÀLVULES DE REGULACIÓ

BN72 - VÀLVULES DE REGULACIÓ DE DUES VIES MOTORITZADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN721641.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de regulació de dues vies motoritzades, de bronze, de llautó o de fosa de 6, 10 i 16
bar de pressió nominal amb connexió per rosca o brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Vàlvula de regulació, formada per:
- Cos amb les dos connexions
- Sistema de tancament
- Accionament per servomotor elèctric
- Assentaments d'estanquitat per al sistema de tancament
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de
l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el
model.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.
El sistema de tancament ha de posar en comunicació la boca de sortida amb la d'entrada,
regulant més o menys la secció lliure d'aquestes.
El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del fluid, i la
pressió de treball de la vàlvula.
La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la tensió
d'alimentació i la potència.
Pressió de prova segons pressió nominal:
+----------------------------------------------+
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar) ¦
¦-----------------------¦----------------------¦
¦
6
¦
>= 9
¦
¦
10
¦
>= 15
¦
¦
16
¦
>= 24
¦
+----------------------------------------------+
Característiques del servomotor:
- Grau de protecció mínim: IP 40
- Temperatura de treball: 0-50ºC
- Humitat ambient: < 90%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i
dins l'embalatge original.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN8 -

VÀLVULES DE RETENCIÓ

BN81 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN811680,BN811590,BN8125B0,BN812670.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de retenció de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per
rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la
gravetat
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de
circulació del fluid.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN9 -

VÀLVULES DE SEGURETAT

BN91 - VÀLVULES DE SEGURETAT D'OBERTURA PROGRESSIVA, AMB ROSCA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN911150,BN911160.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de 16 i 25 bar de pressió nominal i de connexió
per rosca.
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:
- vàlvules de 1/4" a 1 1/4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N
- vàlvules de 1 1/2" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de llautó
CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N
- vàlvules de 2" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de llautó
CC754S-GM, caputxa de llautó llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N
- vàlvules de 2 1/2" a 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de
bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S
- vàlvules de 1/4" a 1 1/4" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- vàlvules de 1 1/2" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de llautó
CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- vàlvules de 2" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de llautó
CC754S-GM, caputxa de llautó CC754S-GM i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- vàlvules de 2 1/2" a 4" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,
amb cos de
bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- vàlvules de 1/4" a 1 1/2" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4305 (AISI 303) i unió d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- vàlvules de 2" a 4" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316) i unió d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexió d'entrada vertical, roscada exteriorment i amb connexió de sortida
horitzontal roscada interiorment
- Sistema de tancament en forma de disc, de desplaçament vertical
- Molla de compressió del sistema de tancament
- Regulador manual de compressió per ajustar la pressió d'obertura, precintable
- Les vàlvules amb palanca, a més a més estaran dotades d'una palanca en la seva part
superior per a l'obertura manual d'emergència, comprovació i neteja
Ha d'estar ajustada a la pressió d'obertura que s'ha demanat.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball màxima.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.
____________________________________________________________________________

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

FILTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNE16300,BNE17300,BNE19300,BNE15300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Filtres coladors per a muntar entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Filtres roscats.
- Filtres per a muntar amb brides
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat,
ni ha de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió nominal
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
FILTRES ROSCATS:
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant
rosca.
FILTRES EMBRIDATS:
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades.
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat.
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
____________________________________________________________________________

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

VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS D'ACS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvula per a buidat d'instal·lacions amb cos de llautó i amb connexió roscada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per un cos de llautó amb els extrems preparats per a una unió roscada i un
element obturador.
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L'accionament de la vàlvula ha de fer-se amb una clau de quadradet, que no forma part de la
vàlvula.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat,
ni ha de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb les boques de connexió tapades.
La clau de quadradet s'ha de subministrar amb la vàlvula.
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
____________________________________________________________________________

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
BP434650.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
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.
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
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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
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).
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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
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.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
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.
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
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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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D-

TIPOLOGIA D

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D03 - GRANULATS
D039 - SORRES-CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0391411.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li
l'aigua una vegada estès.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al
projecte o les fixades per la DF.
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges.
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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4-

TIPOLOGIA 4

4G - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
4G4 - QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4G41BIOM.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Quadres de comandament i protecció, col·locats.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Col·locació de quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge
- Col·locació de quadre de comandament i protecció de l'ascensor
- Col·locació de quadre de comandament i protecció del llum d'escala
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig del traçat de la instal·lació
- Obertura de regates per a encastar els tubs elèctrics
- Formació de l'encast de la caixa del quadre de comandament
- Col·locació dels tubs de protecció elèctrica encastats
- Col·locació de la caixa del quadre de comandament
- Tapat de la regata amb guix
- Collat amb guix de la caixa del quadre de comandament
- Col·locació dels mecanismes de protecció a l'interior de la caixa
- Estesa dels cables elèctrics per l'interior dels tubs i execució de les connexions amb els
mecanismes
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Quadre de comandament i protecció de l'ascensor:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig del traçat de la instal·lació
- Col·locació de la caixa del quadre de comandament
- Col·locació dels mecanismes de protecció a l'interior de la caixa
- Col·locació del comptador
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Quadre de comandament i protecció del llum d'escala:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig del traçat de la instal·lació
- Col·locació de la caixa del quadre de comandament
- Col·locació dels mecanismes de protecció a l'interior de la caixa
- Col·locació del minuter i regulació del temporitzador
- Execució de les connexions elèctriques a l'interior de la caixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la
DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la
instal·lació o bé en els borns dels mecanismes.
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la
instal·lació fora dels punts de connexió.
Els cables han d'estar subjectats al mecanisme mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior
d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats
a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE L'INTERIOR DE L'HABITATGE:
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Les regates han d'estar fetes al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.
Han de ser rectes.
Si la paret és estructural, la regata no pot ser horitzontal.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.
Fondària:
- Paret estructural: < 1/6 gruix paret
- Paret no estructural: < 1/3 gruix paret
Pendent: >= 70°
Separació als brancals: >= 20 cm
Separació entre regates: >= 50 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Fondària: + 0 mm, - 5 mm
Els encastos han d'estar fets al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser
utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.
Fondària: <= 1/2 gruix de la paret
Separació als brancals: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Fondària: + 0 mm, - 5 mm
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai
inferior a 140 mm.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Recobriment de guix: >= 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de connexió.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE L'ASCENSOR:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
En els tubs de protecció elèctrica, els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes
d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la
secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
El comptador ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari
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mitjançant visos.
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la
seva manipulació.
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària
mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm.
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Verticalitat: ± 2 mm
QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DEL LLUM D'ESCALA
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
En els tubs de protecció elèctrica, els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes
d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la
secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
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- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CABLEJAT:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MECANISMES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________
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A-

MÀ D'OBRA

AI - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
AIG - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
AIGU - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
AIGUXAR.
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.
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
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.
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.
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
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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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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:
Es donarà per bona la prova d'estanquitat 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.
____________________________________________________________________________
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E-

TIPOLOGIA E

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E222B4SAUL,E222B6ASF.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
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- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
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 de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
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pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera
____________________________________________________________________________

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS
E2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2R45037.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
Pàgina: 149

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
____________________________________________________________________________

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS
E2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2R540D0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
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Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
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____________________________________________________________________________

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS
E2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
____________________________________________________________________________

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS
E2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2RA73G1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
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eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
____________________________________________________________________________

E3 - FONAMENTS
E3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E3Z113R1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor: ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer
la capa de neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E44 - ESTRUCTURES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E441511D.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN
10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
EAE-2011, UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les
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característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació:
Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a
l'article 80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80
de l'EAE.
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per
sota del nivell del formigó.
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de
ciment, beurades especials o formigó fi.
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi
completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no
inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no
inferior a 1:2 o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diàmetre dels forats:
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- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2
de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil:
Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del
PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
- Posició dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2
de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil:
Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a
l'article 76.2 de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la
corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits
en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de
forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o
per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició
ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits
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addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb
cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge,
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces
necessàries per la
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar,
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les
soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
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Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar
sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix
distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i
del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la
mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim
quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1
de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura,
aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
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-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements
secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per
la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat
77.4.2 de l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzarà el
assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN
970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o
persona autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim
establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons
el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades
amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una
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radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15%
del total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a
elements secundaris com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats
____________________________________________________________________________

E5 - COBERTES
E53 - COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES
E535 - COBERTES DE PLAQUES SANDVITX
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E535CA2N.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cobertes amb pendent, mitjançant plaques constituïdes per dues planxes d'acer de perfil
ondulat o grecat i un aïllament interior, formant un sol cos, col·locades amb fixacions
mecàniques.
S'ha considerat la següent composició:
- Xapa exterior: acer galvanitzat, acer prelacat
- Xapa interior: acer galvanitzat, acer prelacat
- Aïllament: escuma de poliuretà injectada, poliisocianurat, llana mineral de roca
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels eixos de les pendents i repartiment de les plaques
- Col·locació de les plaques
- Col·locació del remat longitudinal al junt entre plaques si es el cas
- Comprovació de l'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles,
etc.).
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.
No hi haurà discontinuïtat en la capa de recobriment dels pannells.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
Els elements han de quedar alineats.
Totes les fixacions han de ser amb cargols autorroscants i han de portar una volandera
d'estanquitat.
Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos en la DT, mitjançant cargols
autorroscants.
En l'extrem inferior de la placa, la xapa superior ha de sobresortir respecte de l'aïllament i
de la xapa inferior.
Volada de les peces del ràfec: >= 5 cm; < mitja peça
Volada de les peces en la vora lateral: >= 5 cm
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons: >= 20 cm
Volada de la xapa superior respecte la inferior: 150 mm
Cavalcament entre plaques consecutives (sentit del pendent): >= 150 mm
El cavalcament longitudinal entre plaques serà sempre en el sentit oposat als vents dominants
i en sentit transversal serà sobre els recolzaments de les plaques.
Es col·locarà una tapeta metàl·lica (gruix 0,7 mm) a les unions entre dues plaques.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de començar a col·locar els
pannells de la coberta
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
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a
l'alineació longitudinal i transversal de les peces
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
____________________________________________________________________________

E5 - COBERTES
E54 - COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES
E545 - COBERTES DE PLANXES D'ACER AMB PENDENT INFERIOR AL 30%
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de cobertes amb pendent, mitjançant planxes conformades nervades d'acer, col·locades
amb fixacions mecàniques, d'una planxa o de dues amb aïllament de fibra de vidre, i separadors
amb perfils omega (sandvitx in situ).
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels eixos de les pendents.
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques.
- Execució dels junts entre planxes.
- Comprovació de l'estanquitat.
- Replanteig dels perfils omega (sandwich in situ)
- Fixació dels perfils omega i de l'aïllament de fibra de vidre (sandwich in situ)
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques (sandwich in situ)
- Execució dels junts entre planxes (sandwich in situ)
- Comprovació de l'estanquitat (sandwich in situ)
CONDICIONS GENERALS:
La planxa no ha de tenir cops , ni defectes superficials.
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.
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El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
Les planxes han de quedar alineades longitudinalment en la direcció del pendent.
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces del faldó.
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les
condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.).
La planxa s´ha de fixar amb cargols autorroscants d´acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb
rosca tallant o rematxes d´acer cadmiat, d´alumini o d´acer inoxidable.
Les fixacions han d'estar a la zona superior dels nervis, i han de tenir volanderes
d'estanqueitat.
Cavalcament entre planxes:
- Sobre la planxa inferior en el sentit de la pendent: 15 -20 cm
- Sobre la planxa lateral: >= un nervi sencer
Volada de les planxes:
- En la zona del ràfec: >= 5 cm; <= 35 cm
- En els laterals: >= 5 cm; <= un nervi
Cavalcament entre les peces i els aiguafons: >= 5 cm
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons: >= 20 cm
Distància entre punts de fixació als punts singulars:
- Corretges intermitges i d'aiguafons: <= 333 mm
- Corretges de ràfec i carener: <= 250 mm
Distància entre anelles de seguretat: <= radi 5 mt
PLANXA FIXADA AMB CARGOLS:
Els cargols es col·locaran en la zona superior o inferior dels nervis.
La planxa s'ha de fixar amb cargols autoroscants d'acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb
rosca tallant o remats d'acer cadmiat, d'alumini o d'acer inoxidable
Els cargols portaran volanderes d'estanqueïtat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de coberta feta.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa d'acer galvanitzat amb el guix, els morters de
calç i de ciment portland frescos i amb les fustes dures ( roure, castanyer ,etc.), l'acer no
protegit a la corrosió i amb l'aigua que previament ha estat amb contacte amb el coure.
En el supòsit de voler pintar la planxa d'acer galvanitzat, aquestes portaran una protecció
prèvia de pintura.
El pintat s'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
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
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig dels eixos dels pendents i de les planxes i suports.
- Neteja i repàs del suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions i
cavalcaments.
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces.
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
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____________________________________________________________________________

EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE2 - CALDERES
EE2C - EQUIPS AUXILIARS PER A CALDERES DE BIOMASSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE2CUF13.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Equips auxiliars per a instal·lacions de calderes de biomassa:
S'han considerat els equips següents:
- Equips de filtratge i neteja de fums de combustió
- Equips d'extracció de combustible per disc rotatiu
- Equips i sistemes de desplaçament de combustible mitjançant cargols vis sens fi rígids
- Equips i sistemes de desplaçament de combustible mitjançant cargols vis sens fi flexibles
- Equips i sistemes pneumàtics de desplaçament de combustible
- Sitjes prefabricades de superfície per a l'emmagatzematge de combustible
- Sitjes prefabricades soterrades per a l'emmagatzematge de combustible
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Per als equips de filtratge i neteja dels fums de combustió:
- replanteig de la unitat d'obra
- connexió amb la sortida de fums de la caldera
- connexió amb el circuit d'alimentació elèctrica i amb el circuit de control de la caldera
- comprovació de la unitat d'obra
- retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Per als equips d'extracció de combustible per disc rotatiu:
- col·locació del disc agitador en la seva posició dintre del magatzem de combustible
- col·locació de la canal oberta del cargol vis sens fi a la base elevada del dipòsit
- connexió del reductor del disc agitador amb l'arbre de transmissió
- fixació de la canal oberta a la paret del dipòsit i connexió amb la canal tancada
- col·locació del motor-reductor de transmissió
- connexió amb el circuit d'alimentació elèctrica i amb el circuit de control de la caldera
- comprovació de la unitat d'obra
- retirada de l'obra de les restes d'embalatges i materials, retalls de cables, etc.
Per als equips i sistemes de desplaçament de combustible:
- replanteig de la unitat d'obra
- connexió amb els altres equips
- comprovació de la unitat d'obra
- retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Per a les sitjes prefabricades d'emmagatzematge de combustible:
- replanteig de la unitat d'obra
- col·locació a la seva posició definitiva
- connexió amb el sistema d'alimentació de combustible
- connexió amb el sistema d'omplenat de combustible
- comprovació de la unitat d'obra
- retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els equips han d'ocupar la posició que els hi correspongui dins de l'esquema de la
instal·lació, tal i com s'especifica a la DT, o en el seu defecte la posició que indiqui la
DF.
El muntatge i la connexió dels equips que constitueixen la instal·lació han d'estar fets
d'acord amb les especificacions de la DT del fabricant. Tot el muntatge ha d'estar fet amb els
materials i accessoris subministrats pel fabricant o bé els expressament aprovats per aquest.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
Els equips que ho requereixin han d'estar connectats a la xarxa d'alimentació i protecció
elèctrica i a la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions
tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides
d'obra.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
No ha de ser possible el contacte accidental amb parts elèctricament actives un cop acabades
les feines de muntatge.
Al voltant dels equips cal deixar el suficient espai lliure per tal de facilitar els futurs
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treballs de manteniment.
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.
EQUIPS DE FILTRATGE, NETEJA I DECANTACIÓ DE CENDRES VOLÀTILS:
Ha d'estar connectat al conducte de sortida de fums de la caldera i a la xemeneia d'evacuació
de fums a l'exterior. Aquestes connexions han d'estar fetes amb maniguets flexibles per tal
d'evitar la transmissió de sorolls i vibracions.
El contenidor de cendres ha d'obrir i tancar correctament.
EQUIPS D'EXTRACCIÓ DE COMBUSTIBLE PER DISC ROTATIU:
El mecanisme ha d'estar muntat en la posició prevista a l'interior del magatzem de
combustible. Ha d'estar sòlidament fixat a l'estructura del magatzem de combustible o al
sistema de suport pels punts previstos a la DT del fabricant.
Les lames flexibles esteses no han d'entrar en contacte amb les parets del dipòsit durant el
seu moviment normal. Així mateix, el mecanisme ha de girar sense que les lames o qualsevol
altre part freguin amb el fons del dipòsit.
La canal oberta de recollida de combustible del disc giratori ha d'estar unida al fons del
dipòsit en tota la seva llargada.
La transmissió del mecanisme de gir ha d'estar connectada al cargol d'alimentació de
combustible. Els trams del cargol vis sens fi han d'estar alineats, amb les unions subjectes
amb la cargoleria adequada, de manera que giri lliurement sense friccions excessives amb les
parets de la canal.
EQUIPS PER AL DESPLAÇAMENT DEL COMBUSTIBLE MITJANÇANT CARGOL VIS SENS FI RÍGIDS:
Ha d'estar sòlidament fixat a l'estructura de l'edifici o sistema de suport pels punts
previstos a la DT del fabricant.
Si el mecanisme està format per trams, aquests han d'estar alineats, les unions han de tindre
tots els cargols i el cargol vis sens fi ha de girar lliurement sense friccions excessives amb
la canal.
EQUIPS PER AL DESPLAÇAMENT DEL COMBUSTIBLE MITJANÇANT CARGOL VIS SENS FI FLEXIBLE:
El recorregut dels tubs no ha de tindre canvis bruscs de direcció. S'han de respectar els
radis de curvatura mínims especificats pel fabricant.
EQUIPS I SISTEMES PNEUMÀTICS DE DESPLAÇAMENT DE COMBUSTIBLE:
Les unions del tub de transport de combustible han de ser estanques a la pressió de
funcionament. El recorregut dels tubs no ha de tindre canvis bruscs de direcció. S'han de
respectar els radis de curvatura mínims especificats pel fabricant, així com el desnivell i
llargària màximes admissibles pel tub. Les unions han d'estar fetes amb maniguets i accessoris
del mateix diàmetre nominal.
La conducció de retorn entre l'aspirador i el magatzem de combustible ha d'estar instal·lada,
seguint els mateixos criteris que la conducció de transport.
SITGES PREFABRICADES DE SUPERFÍCIE:
Ha d'estar col·locada sobre una superfície estable i anivellada, capaç de resistir el pes de
la sitja plena.
La boca de càrrega ha de ser accessible.
Les sitjes adaptades al sistema de transport pneumàtic han de tindre l'acoblament corresponent
a la part inferior, amb la connexió per al tub de transport de combustible i el tub de retorn.
Les sitjes adaptades al sistema de transport per cargol vis sens fi flexible han de tindre a
la part inferior, a la seva vegada, el corresponent acoblament del cargol flexible.
SITJES PREFABRICADES SOTERRADES:
El dipòsit ha de ser estable i resistent.
L'espai entre les parets del dipòsit i l'excavació s'ha de reomplir amb sorra.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació de la tapa de registre enrasada amb el
paviment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
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.
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 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
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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.
____________________________________________________________________________

EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
EE41 - XEMENEIES CIRCULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE41BD92,EE41B792,EE41BC92,EE41BB92,EE41BK92,EE41JG99,EE41B192,EE41JR99,EE41BD62,EE41BB62,EE41JG69,
EE41B162,EE41JR69.
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.
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.
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
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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°.
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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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
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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
EEU -

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

EEU1 - PURGADORS AUTOMÀTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEU11113.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes
- Roscat del purgador al tub
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com
a la posició dins de l'esquema.
S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament.
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa,
pastes o cinta.
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.
El seu eix principal ha de ser vertical.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Verticalitat: ± 2 mm/10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
* Orden de 16 de mayo de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ICR/1975: Instalaciones de climatización. Radiación.
* Orden de 26 de septiembre de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-IFC/1973: Instalaciones de fontanería. Agua caliente.
____________________________________________________________________________

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

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

EEU5 - TERMÒMETRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEU52955.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal·lats en canonada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb abraçadora
- Amb beina roscada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
El termòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva
substitució amb l'equip funcionant.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la
instal·lació.
Ha de portar indicat de forma visible la temperatura màxima de servei.
Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora del mateix.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
No pot estar col·locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves mesures com
ara radiadors, difusors etc.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA:
La tensió de l'abraçadora ha de ser suficient per a la seva fixació
COL·LOCATS AMB BEINA ROSCADA:
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils,
etc.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________

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

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

EEU6 - MANÒMETRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEU6U001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'anar connectat a la xarxa.
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i
indicada de manera visible.
Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat
i el seu funcionament sigui el correcte.
El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva
substitució amb l'equip funcionant.
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la
instal·lació.
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell
mesurats.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Pàgina: 170

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils,
etc.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EF4 - TUBS D'ACER INOXIDABLE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EF4236CAIBNI,EF4239EAIBNP,EF4237EAIBNK,EF4235CA.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub d'acer inoxidable, col·locades i amb els seus elements auxiliars de
connexió.
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectat mitjançant unió premsada
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació superficial
- Encastat
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un
llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- 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.
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
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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
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.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos.
3.- UNITAT I 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
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
____________________________________________________________________________

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EF5 - TUBS DE COURE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EF5295B1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de
connexió.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Instal·lació dels tubs
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectat a pressió
- Soldat per capil·laritat
- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a
instal·lacions frigorífiques
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació superficial
- Soterrat
- Encastat
- Col·locat a l'interior de canals
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un
llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Tubs:
- Replanteig del traçat
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
TUBS:
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió.
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat.
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les
unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes amb soldadura d'aquest
tipus.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir
aproximadament constant al llarg de tot el recorregut.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de 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
¦
+------------------------------------------------------------+
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Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció
adequada, que permeti la lliure dilatació.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:
El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal
mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun
mitjà expressament aprovat per aquest.
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.
TUBS SOTERRATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina
rentada o inert.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
TUBS:
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos.
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:
En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la
col·locació del tub.
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal
han d'estar col·locats abans de la col·locació del tub.
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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,
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s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ,
abans de l'ocultació dels tubs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________

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

AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFQ7N26,EFQ3GC9K,EFQ32CEK,EFQ3GCBK.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una
generatriu
- Tubs amb escumes elastomèriques
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals
encadellats
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un
llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió
que en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament
de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar
entre elles i han de quedar a pressió.
En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals
encadellats. La unió per testa amb les peces veïnes s'ha de realitzar a tocar.
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall
longitudinal, així com la unió de camises veïnes, que han de quedar a compressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la
temperatura ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o
d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
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Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o
enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.
- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per
al conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons
justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
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.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

CAIXES I ARMARIS

EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG151612.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

o

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
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____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

CAIXES I ARMARIS

EG1B - ARMARIS DE POLIÈSTER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG1B0662.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre
punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu
plec de condicions.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG21271H,EG21251H.
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
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- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un
mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica
(maons, plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases: >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la
corrosió i sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
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.
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UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG22TD1K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha
d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
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- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
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- 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
EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG2A - CANALS AÏLLANTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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
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
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:
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
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distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels
adequats.
Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.

accessoris

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
EG319634.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació 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.
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No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància
indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió
del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
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En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

EG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG325124,EG325134.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per
a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V.
- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a
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quadres i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
COL·LOCAT EN TUBS:
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
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Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior
d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats
a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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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
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- 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:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
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
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Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
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- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG48 - PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG482125.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents.
S'han contemplat els següents tipus:
-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN
-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament.
El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament
especialment preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions al quadre per a
aquests propòsits.
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:
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- Posició:
- Aplomat:

± 20 mm
± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i
atenent a les especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- 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
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finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG4R - CONTACTORS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i connexió de l'aparell
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa
referència a l'esquema com al lay-out.
Quan es col·loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a
l'interior d'una caixa o armari.
Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de
la base del quadre mitjançant visos.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
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UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG6 -

MECANISMES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG62D19J,EG63B152.
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
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats
als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes,
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a
la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir
danys als fils.
Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap
dificultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes
que porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre
tots dos.
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CAIXES PER A MECANISMES:
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació
elèctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al
mateix pla que el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la
cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:
La caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
Ha de quedar a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior
de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________
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EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EH6 - ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
EH6B - LLUMS D'EMERGÈNCIA ANTIDEFLAGRANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH6B39T1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llums d'emergència antideflagrants, col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i el llum.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. El grau de
protecció de l'envoltant no s'ha de veure afectat per l'entrada de cables ni tubs a l'interior
del cos del llum.
La prova de servei ha d'estar feta.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La col·locació i la connexió del llum s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
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 dels elements.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.
Un cop instal·lat l'equip, 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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

de

les
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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.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
____________________________________________________________________________

EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EHA -

LLUMS INDUSTRIALS

EHA1 - LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EHA1H5R4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum industrial sense difusor ni reflector, per un o dos tubs fluorescents de doble casquet de
36 o 58 W de potència, A.F., muntat superficialment.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
- Suspeses del sostre
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJA - PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJAA - ACUMULADORS BESCANVIADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJAAU030.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació d'interacumuladors de 60 a 1500 l de capacitat col·locats en posició vertical.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'aparell
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra (en cas d'incloure resistència elèctrica de
recolzament)
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar instal·lat en combinació d'un o més acumuladors d'aigua calenta sanitària amb prou
capacitat per dues hores de temps mínim de preparació, per al cas de producció instantània
d'aigua.
La instal·lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l'intercanviador.
La regulació de temperatura d'ACS ha d'estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en l'entrada
d'aigua calenta o termòstat que aturi l'aparell productor d'aigua calenta entre aquest i
l'intercanviador de doble paret.
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva
fixació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt
de material elàstic.
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les
especificacions del seu plec de condicions.
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Ha
-

de tenir instal·lat:
Una aixeta de tancament
Un purgador de control d'estanquitat del dispositiu de retenció
Una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora
superior de l'element que reculli l'aigua
Entre la vàlvula de seguretat i l'interacumulador no ha d'haver instal·lada cap vàlvula de
tancament.
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al
seu manteniment.
A la part inferior del vas hi ha d'haver una vàlvula de purga i neteja d'obertura ràpida, amb
la finalitat d'extreure els sediments que es puguin acumular a l'interior del dipòsit.
Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva
temperatura exterior és superior a 90 ºC.
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama: >= 40 cm
Distància als paraments laterals: >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació del intercanviador acumulador s'ha de netejar l'interior dels tubs.
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de
les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE 100030:2001 IN Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de
legionela en instalaciones.
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova
d'estanqueitat).
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i
sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la
seguretat.
- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa
de recollida de condensats.
- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements
de seguretat.
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb
escalfador d'aigua centralitzat.
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la
mateixa.
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.
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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.
____________________________________________________________________________

EK - INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
EK3 - DIPÒSITS PER A GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
EK31 - DIPÒSITS PER A GAS-OIL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EK318750.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Dipòsits de gas-oil horitzontals instal·lats.
S'han contemplat els següents tipus de dipòsits:
- Dipòsits de paret simple d'acer o de polietilè
- Dipòsits de doble paret acer-acer o de polietilè-polietilè
- Dipòsits de doble paret acer-polietilè
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Dipòsits elevats
- Dipòsits soterrats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació de dipòsits elevats:
- Col·locació del dipòsit sobre els seus suports
- Col·locació dels accessoris
- Connexió a la xarxa de distribució
- Connexió a la xarxa de terres
- Prova de servei
En la col·locació de dipòsits soterrats:
- Col·locació del dipòsit sobre el seu llit de sorra
- Col·locació dels accessoris
- Connexió a la xarxa de distribució
- Col·locació de l'equip de protecció catòdica
- Connexió a la xarxa de terres
- 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 d'estar connectat a la xarxa que hagi d'alimentar i en condicions de funcionament.
Els elements de la instal·lació han d'anar protegits contra la corrosió.
Els elements metàl·lics han d'anar connectats a terra.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
L'instal·lador ha d'aportar l'Acta d'Autorització d'Instal·lacions dels Serveis d'Indústria de
la Generalitat, un cop acabat el treball.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Nivell: ± 10 mm
DIPÒSITS ELEVATS:
Ha de quedar col·locat en una àrea poligonal de protecció sobre suports de formigó.
DIPÒSITS SOTERRATS:
Ha d'estar assentat sobre un llit de sorra que compleixi les condicions fixades a la seva
partida d'obra.
S'ha d'evitar la circulació de vehicles pel damunt de la fossa per mitjà d'una vorera >= 30 cm
d'alçària, i en cas contrari, cal protegir la fossa amb una llosa de resistència adient a les
càrregues que hagi de suportar.
Els ànodes de sacrifici previstos han de quedar clavats a la sorra que envolta el dipòsit,
connectats entre ells per un conductor de coure aïllat i units al dipòsit mitjançant un cargol
a la zona que queda dins del pericó de registre.
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Ha d'estar instal·lat en una fossa amb les característiques següents:
Distància dipòsit - paraments: >= 50 cm
Fondària: >= (diàmetre+150 cm)
Pendent cap a la boca de registre: 1 %
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha d'utilitzar un camió-grua per a la descàrrega i situació del dipòsit en el seu lloc
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
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 1977, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-IDL/1977:
Instalaciones de depósitos. Combustibles líquidos.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Petrolíferas.
DIPÒSITS DE CAPACITAT IGUAL O INFERIOR A 3000 L:
UNE 62351-1:1999 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos.
Tanques de hasta 3 000 litros de capacidad. Parte 1: Tanques de pared simple.
UNE 62351-2:1999 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos.
Tanques de hasta 3 000 litros de capacidad. Parte 2: Tanques de doble pared (acero-acero).
UNE 62351-3:1999 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos.
Tanques de hasta 3 000 litros de capacidad. Parte 3: Tanques de doble pared
(acero-polietileno).
UNE 62351-4:1999 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos.
Tanques de hasta 3 000 litros de capacidad. Parte 4: Tanques de doble pared (acero-plástico
reforzado con fibra de vidrio).
DIPÒSITS DE CAPACITAT SUPERIOR A 3000 L:
UNE 62350-1:1999 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos.
Tanques de capacidad mayor de 3 000 litros. Parte 1: Tanques horizontales de pared simple.
UNE 62350-2:1999 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos.
Tanques de capacidad mayor de 3 000 litros. Parte 2: Tanques horizontales de doble pared
(acero-acero).
UNE 62350-3:1999 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos.
Tanques de capacidad mayor de 3000 litros. Parte 3: Tanques horizontales de doble pared
(acero-polietileno).
UNE 62350-4:1999 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos.
Tanques de capacidad mayor de 3 000 litros. Parte 4: Tanques horizontales de doble pared
(acero-plástico reforzado con fibra de vidrio).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovació de la correcta col·locació de l'equip de tràfec.
- Correcta implantació de la xarxa de distribució horitzontal.
- Correcta implantació de la xarxa de distribució vertical.
- Proves al dipòsit, depenen de les característiques d'aquest .
- Proves d'estanquitat a la xarxa de distribució per trams.
- Prova d'estanquitat al total de la xarxa de distribució.
- Verificar la col·locació i homologació dels equips de mesura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de diferències 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
que determini la Direcció d'Obra.
____________________________________________________________________________
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EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM1 -

INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

EM11 - DETECTORS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detector de CO
- Detector autònom de CO
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra)
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la
partida d'obra)
- Acoblament del cos a la base, si és el cas
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superfície.
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO:
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que
han de protegir.
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V.
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS:
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de
protegir.
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en
conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM1 -

INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

EM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa
a la partida d'obra)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir
facilitat.
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la
Alçària des del paviment: 1200 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 3 mm

ni el circuit
la DF.
i

tancar

amb

zona.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en
conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM1 -

INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

EM13 - SIRENES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques
muntades a l'interior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit
a la partida d'obra)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.
Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en
conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM1 -

INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

EM14 - POLSADORS D'ALARMA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit
a la partida d'obra)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Alçària des del paviment: 1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en
conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM3 -

EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM31261J,EM31341K.
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
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal
manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte,
verificar:
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d'incendis
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
- Senyalització dels extintors
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EMS -

SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EMSB7AL2,EMSB31A2.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva
posició definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos
previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la.
S'han d'utilitzar els forats existents.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.
____________________________________________________________________________

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN3 - VÀLVULES DE BOLA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN316727,EN316A17,EN319A27,EN317A27,EN316A27,EN314A27,EN315A17.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic
- Vàlvules manuals roscades
- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs
- Vàlvules manuals embridades
- Vàlvules per anar a pressió
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvula de bola amb actuador:
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas.
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica)
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- Prova de servei
Vàlvules de bola metàl·liques soldades:
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
Vàlvula de bola per encolar o embridar:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser
la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o
pneumàtica.
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:
Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball.
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix,
òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
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Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o
pneumàtica fora de servei.
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ
EN71 - VÀLVULES DE REGULACIÓ DE TRES VIES MOTORITZADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de regulació de multivies motoritzades, muntades roscades entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvula de tres vies
- Vàlvula de quatre vies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o
pneumàtica.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la
DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ
EN72 - VÀLVULES DE REGULACIÓ DE DUES VIES MOTORITZADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN721641.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de regulació, de tall o de sector de dues vies motoritzades, muntades roscades o
embridades entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes o juntes, segons instruccions del fabricant
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o
pneumàtica.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la
DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________
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EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ
EN81 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN811687,EN811684,EN8125B7,EN811597,EN812677.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o
cap amunt.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
____________________________________________________________________________

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN9 - VÀLVULES DE SEGURETAT
EN91 - VÀLVULES DE SEGURETAT D'OBERTURA PROGRESSIVA, ROSCADES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN911157,EN911167.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de 16 i 25 bar de pressió nominal i de connexió
per rosca, muntades.
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:
- vàlvules de 1/4" a 1 1/4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N
- vàlvules de 1 1/2" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de llautó
CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N
- vàlvules de 2" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de llautó
CC754S-GM, caputxa de llautó llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N
- vàlvules de 2 1/2" a 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de
bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S
- vàlvules de 1/4" a 1 1/4" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- vàlvules de 1 1/2" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de llautó
CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- vàlvules de 2" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de llautó
CC754S-GM, caputxa de llautó CC754S-GM i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- vàlvules de 2 1/2" a 4" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,
amb cos de
bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- vàlvules de 1/4" a 1 1/2" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4305 (AISI 303) i unió d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- vàlvules de 2" a 4" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316) i unió d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316)
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 rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La palanca d'obertura manual de la vàlvula ha de ser accessible i ha de quedar a la vista.
Ha de quedar connectada a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense cap interrupció.
La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des del lloc on
ha d'estar la vàlvula.
Ha de quedar en condicions de funcionament i ha de ser estanca a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb les canonades han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat
adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
ENE -

FILTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENE16304,ENE19304,ENE17304,ENE15304.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de la peça a la canonada
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la
instal·lació.
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment.
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.
Les unions han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al
cos.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir
amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
____________________________________________________________________________
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EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
ENF -

VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS D'ACS

ENFB - VÀLVULES DE BUIDAT AMB ROSCA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules per al buidat d'instal·lacions amb connexió roscada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació del tub que ha de rebre la vàlvula, amb estopa, pasta i cintes o junt
elastomèric
- Roscat de la vàlvula al tub
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com
a la posició dins de l'esquema.
Ha de ser estanca a la pressió i temperatura de treball.
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa,
pastes o cinta.
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.
Un cop col·locada al seu emplaçament definitiu ha de ser possible l'accionament de la vàlvula.
La connexió entre la vàlvula de buidat i la xarxa de desguàs ha d'estar feta de manera que
resulti visible el pas d'aigua.
La vàlvula s'ha de protegir adequadament per tal d'evitar maniobres accidentals.
El seu eix principal ha de ser vertical.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Verticalitat: ± 2 mm/10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
* Orden de 16 de mayo de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ICR/1975: Instalaciones de climatización. Radiación.
* Orden de 26 de septiembre de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-IFC/1973: Instalaciones de fontanería. Agua caliente.
____________________________________________________________________________

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
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP434650.
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.
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 han d'estar
fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.
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 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* 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)
____________________________________________________________________________

EY - AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY03 - FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EY03B000.
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
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F219 -

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F219FBA0,F2194XE5,F2194H11,F2194AE1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.
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
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
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.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
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 pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
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
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.
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental,
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

de

seguretat

i

salut

i

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 O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* 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.
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F222 -

EXCAVACIONS DE RASES I POUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
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- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:

± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
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càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
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 de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F228 -

REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que
normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
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La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F936 -

BASES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Pàgina: 223

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

F9365C11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions
i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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).
____________________________________________________________________________

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDK262B8.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
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S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de
grava, i reblert lateral amb terres.
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment,
sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó fet "in situ":
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de
tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
PERICONS PREFABRICATS:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es
prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
exigides al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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).
____________________________________________________________________________

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDKZH9B4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
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- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

FN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
FN4 - VÀLVULES DE PAPALLONA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades, muntades entre
brides o embridades.
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 del interior i extrems del tub i de les vàlvules.
- Preparació de les unions amb elements d'estanquitat.
- Connexió de la vàlvula a la xarxa.
- En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica.
- Prova de servei.
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
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L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser
la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.
VÀLVULA AMB MOTOR:
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
VÀLVULA AMB MOTOR:
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
VÀLVULA 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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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22 - MOVIMENTS DE TERRES
G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2225221.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra
Excavacions amb explosius:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius
- Càrrega i encesa de les barrinades
- Control posterior a l'explosió de les barrinades
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
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Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa
d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:
- Maquinària i mètode de perforació
- Llargària màxima de perforació
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de
barrinades
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa
- Tipus d'explosor
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra
- Mesures de seguretat per l'obra i tercers
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus
d'explosius i dels detonadors.
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el
tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció
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d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer
segons el que determina l'UNE 22381.
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma
UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons
els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de
seguretat necessàries.
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del
terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou
programa de voladures.
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes,
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les
instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb
explosius.
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de
les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera
perillosos.
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a
l'ús definitiu previst.
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt
fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%.
Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió
cap a l'exterior.
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha
de ser designat especialment per la DF.
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre
les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar
sense prendre precaucions especials aprovades per la DF.
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha
d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació
adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui
la flama.
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada
teòricament.
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la
càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb,
inclús a l'aire lliure.
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha
d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la
detonació.
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la
mateixa persona que va preparar l'enceb.
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar
la flama.
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no
produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han
de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les
metxes.
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui
degudament senyalitzada.
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els
accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal
està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front,
posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un
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d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els
treballs i avisar a la DF.
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és
amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La
metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha
d'encendre primer.
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat
menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es
produeixin tempestes.
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament
aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin
ser disparats amb seguretat.
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi
per a l'accionament de l'explosor.
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit.
L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia
han de ser homologats.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
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 de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras
____________________________________________________________________________

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22 - MOVIMENTS DE TERRES
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G226 - TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2265122.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres
superposades.
S'han considerat els tipus següents:
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'estesa
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactòria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article
330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè
(coronament i zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb
matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir
l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o
d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura
inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa.
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que
defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del
terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells
freàtics.
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor
de referència compresa entre el 1 i el 3%.
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al
0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial
aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades
o seleccionades.
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb
pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material
Pendent transversal de cada tongada: 4%
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
- Sòls seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sòls : >= 30 MPa
- Coronament:
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- Sòls seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sòls : >= 60 MPa
Grau de compactació: >= 95% PM
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
- Espessor de cada tongada: ± 50 mm
- Nivells:
- Zones de vials: ± 30 mm
- Resta de zones: ± 50 mm
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig
Pròctor):
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- Sòls expansius o colapsables: - 1%,
+ 3%
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del
terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la
presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin
les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en
obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un
2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial
aprovat pel Director d'obra.
Gruix: >= 1 m
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR,
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes
de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no
ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial.
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar
l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un
estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció,
depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la
coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques.
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de
l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director
d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre:
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de
drenatge i impermeabilització
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un
5% de matèria orgànica per a la zona del nucli.
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més
de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de
suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir
materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport
exigides.
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2%
en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de
terraplè.
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria
orgànica.
PEDRAPLENS:
El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la
mida màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2
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de la mida màxima del material a utilitzar.
La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a
assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la concentració
d'abocaments.
S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una
franja d'una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades més primes i
mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho sol·licita, i ho aprova la
DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o
2 metres, que permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè
teòric quedi amb la compactació adequada.
En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa
fins la part superior. Entre dues tongades successives cal que es compleixi que:
I15/S85 < 5
50/S50 < 25
essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx
l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada superior.
Característiques del pedraplè:
- Zona de transició: < 3 mm
- Per la resta: < 5 mm
- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat
després de la primera passada
- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):
els resultats a exigir en aquest assaig seran
indicats en el Projecte o pel Director de les obres.
- Assaig de petjada (NLT 256):
- Porositat del terraplè: < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador)
Toleràncies de la superfície acabada:
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques
anivellades fins a precisió de centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils
transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams de longitud inferior a
100 m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus
valors teòrics (plànols), considerant-se positives les diferències de cota corresponents a
punts situats per sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i
màxim negatiu (d), han de complir les següents condicions:
- Condició 1: (D+d)/2 <= E/5 (E = gruix de l'última tongada)
- Condició 2: (-E/2) <= (D+d)/ 2
- Condició 3: (D-d)/ 2 < 5 cm (nucli); < 3 cm (zona de transició)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
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:
- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
- Procediment de compactació
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel
contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les
condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de
l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la
naturalesa del terreny.
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes
per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin
proteccions.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el
gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de
moviment i compactació de terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant
final.
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar
la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de
l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
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L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb
d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir
l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball
de la maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació
exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les
condicions ambientals de l'obra.
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a
l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del
95% de la humitat òptima de l'assaig PM.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció
dels resultats del assaigs realitzats a l'obra.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria
de l'aigua reconduïda fora del terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides,
turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui
uniforme.
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents,
es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti
la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols,
per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la
seva eliminació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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).
* 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 (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control d'execució inclou les operacions següents:
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Humectació o dessecació d'una tongada.
- Control de compactació d'una tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o
assentament corresponent a la compactació desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip
de compactació.
Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès,
i la granulometria i densitat del material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior
a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir les dades
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corresponents al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a
mínim, que afectaran a tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció
visual de les parets de les calicates.
Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les
mateixes.
Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció
diària compactada:
- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103)
- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134)
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la
berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació
exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural.
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat
i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS:
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules
d'una grandària que pugui afectar a la representativitat de l'assaig.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el
70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una
densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot),
a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
PEDRAPLENS:
Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF
decidirà si aprovar, modificar o rebutjar el mètode de treball.
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per
replantejar el mètode de treball.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris
fixats al tram de prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
PEDRAPLENS:
Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una
altra de gruix adequat.
Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat.
Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix
mínim no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda
per material granular ben graduat, de característiques mecàniques no inferiors a les del
material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm.
____________________________________________________________________________

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22 - MOVIMENTS DE TERRES
G228 - REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2285B0F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que
normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a
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la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
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densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.
____________________________________________________________________________

G9 - FERMS I PAVIMENTS
G9E -

PAVIMENTS DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G9E1520A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de
sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de
sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.
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Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a
l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
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:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
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:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació 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.
____________________________________________________________________________

G9 - FERMS I PAVIMENTS

Pàgina: 241

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

G9G -

PAVIMENTS DE FORMIGÓ

G9GL - PAVIMENT DE FORMIGÓ LLEUGER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G9GL2043.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb
acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una
textura superficial.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
En la col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte,
els indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb
resina epoxi, segons les instruccions de la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions,
s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del
formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de
Pàgina: 242

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat
per la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar
aquest termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del
formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i
evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a
protegir la capa construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui
homogeni i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front
d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5
m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de
contracció executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc
per a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no
estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de
30 minuts.
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front
de forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès
entre la fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal.
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el
formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot
seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora
corba.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de
condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la
regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la
resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No
tindrà irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser
superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords
verticals de paràmetre inferior a 2000 m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui
<= 1 mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma,
xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a
un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament
construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de
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formigonament en rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un
regle no inferior a 4 m.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la
superfície existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.
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).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
____________________________________________________________________________

G9 - FERMS I PAVIMENTS
G9H -

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

G9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G9H11731.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic,
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant,
fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior
als valors següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%
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L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014),
obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3
ha de complir els valors de les
taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN
13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes
grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.
Toleràncies d'execució:
- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
Nivell de les capes intermitges i de rodadura: ± 10 mm
Nivell de la capa base: ± 15 mm
- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització
del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de
control.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o
a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions
atmosfèriques.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del
PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni,
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que
transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes
d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que
la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en
caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència
addicional.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb
la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha
d'executar un junt longitudinal.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada,
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies
indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora
a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada,
es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en
cas contrari cal executar un junt transversal.
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa
bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i
compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara
calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt
longitudinal.
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram
de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a
la temperatura mes alta possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i
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sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla
estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima
prescrita a la fórmula de treball.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins
que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara
que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets
i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article
531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt
i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC.
En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta
assoleixi la temperatura ambient.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels
assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució
d'un tram de prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l'execució d'una capa:
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors
següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de
l'UNE-EN 13108-20
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- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO,
sobre les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els
següents criteris:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per
determinar:
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de
l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva
execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf
542.9.4 del PG 3
En capes de rodadura:
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat
aleatoriament
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la
obra, abans de la posada en servei.
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG
3.
____________________________________________________________________________

GK - INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
GK2 -

ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ

GK25 - MANÒMETRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GK25A230.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Connexió a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d'instal·lar en un lloc visible, accessible i de manera que el seu funcionament sigui el
correcte.
Ha d'anar connectat a la xarxa.
Abans del manòmetre s'ha d'instal·lar una vàlvula de bola del mateix diàmetre i segons les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre en funcionament.
Toleràncies d'instal·lació:
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- Posició:

± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa.
S'ha de comprovar que les rosques i junts estiguin en bones condicions.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
____________________________________________________________________________
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K-

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2131221.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
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
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
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.
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.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
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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.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una
barana i un sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K215 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2153110,K2154110.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera,
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de
material i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
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sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec
de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per
elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements
estructurals sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
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S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la
DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS,
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE BONERA:
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2161512.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en
cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es
notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per
l'aigua.
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.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual
es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi
ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense
tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu
gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el
sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a
l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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KE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
KEV -

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

KEV2 - ELEMENTS DE MESURA PER A REGULACIÓ ELECTRONICA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de
qualitat de l'aire
- Termòstats
- Presòstats
- Humidòstats
- Interruptors de cabal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Connexió a l'equip de regulació
- Fixació del termòstat al parament
- Prova de servei

l'aire
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- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord
amb el sistema de connexió de l'equip.
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les
distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha d'estar feta la prova de servei.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada
d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques,
apantallament, distàncies respecte senyals forts.
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils,
etc.
- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan
associats.
- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:
- Lectures
- Actuacions dels elements
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres
de funcionament).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
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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.
____________________________________________________________________________

KG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
KG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ

KG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KG415A99.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior
d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats
a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- 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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Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

KG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
KG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ

KG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
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.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
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projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________
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S-

TIPOLOGIA S

SE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
SED -

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

SEDC - COMPTADORS DE CALORIES I MESURADORS DE CONSUM
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
SEDCOMPT3,SEDCOMPT3X,SEDCOMPT10,SEDCOMPT10X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Comptadors de calories, col·locats.
S'han considerat els següents tipus de comptadors de calories:
- Comptadors de tipus compacte
- Comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els comptadors de tipus compacte:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge del comptador compacte (muntatge del mesurador de cabal a la canonada)
- Connexió de les sondes de temperatura
- Configuració de l'equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
En els comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils):
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge del mesurador de cabal
- Muntatge de les sondes de temperatura
- Muntatge del comptador de calories
- Muntatge de l'emissor
- Configuració de l'equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El mesurador de cabal ha de quedar connectat a la xarxa i en condicions de funcionament. El
fluid ha de circular pel seu interior en el sentit que indica la fletxa que hi te gravada al
cos. Hi ha d'haver una clau de pas a l'entrada i una altra a la sortida amb la finalitat de
regular el cabal destinat a un usuari.
Els eixos del mesurador de cabal i els de la canonada han de quedar alineats.
No s'han de transmetre esforços entre el mesurador de cabal col·locat i la canonada. El
mesurador de cabal ha d'anar muntat preferentment en el circuit de retorn.
Les connexions elèctriques amb les sondes de temperatura han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre els elements d'instal·lació de les sondes de temperatura
i la resta de components de l'equip.
Les parts de l'equip que necessitin operacions de manteniment han de ser accessibles, per
aquest motiu, s'ha de deixar l'espai suficient entre el comptador i els elements que
l'envolten.
El capçal electrònic que fa les funcions de calculadora del consum d'energia tèrmica ha d'anar
muntat directament sobre el mesurador de cabal i ha de formar una unitat compacte amb aquest.
Les sondes de temperatura han d'anar connectades al capçal.
La mesura s'ha de poder fer des de l'exterior de l'edifici o bé des d'una centralització de
comptadors d'energia tèrmica.
Ha de ser possible una lectura fàcil de la pantalla del capçal.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
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S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el
material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE-EN 1434-1:2007 Contadores de energía térmica. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 1434-2:2007 Contadores de energía térmica. Parte 2: Requisitos de construcción.
____________________________________________________________________________

SE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
SED -

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

SEDC - COMPTADORS DE CALORIES I MESURADORS DE CONSUM
SEDCOMPT -

COMPTADORS DE CALORIES I MESURADORS DE CONSUM

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
SEDCOMPT3,SEDCOMPT3X,SEDCOMPT10,SEDCOMPT10X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Comptadors de calories, col·locats.
S'han considerat els següents tipus de comptadors de calories:
- Comptadors de tipus compacte
- Comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els comptadors de tipus compacte:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge del comptador compacte (muntatge del mesurador de cabal a la canonada)
- Connexió de les sondes de temperatura
- Configuració de l'equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
En els comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils):
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge del mesurador de cabal
- Muntatge de les sondes de temperatura
- Muntatge del comptador de calories
- Muntatge de l'emissor
- Configuració de l'equip
- Prova de servei
Pàgina: 262

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El mesurador de cabal ha de quedar connectat a la xarxa i en condicions de funcionament. El
fluid ha de circular pel seu interior en el sentit que indica la fletxa que hi te gravada al
cos. Hi ha d'haver una clau de pas a l'entrada i una altra a la sortida amb la finalitat de
regular el cabal destinat a un usuari.
Els eixos del mesurador de cabal i els de la canonada han de quedar alineats.
No s'han de transmetre esforços entre el mesurador de cabal col·locat i la canonada. El
mesurador de cabal ha d'anar muntat preferentment en el circuit de retorn.
Les connexions elèctriques amb les sondes de temperatura han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre els elements d'instal·lació de les sondes de temperatura
i la resta de components de l'equip.
Les parts de l'equip que necessitin operacions de manteniment han de ser accessibles, per
aquest motiu, s'ha de deixar l'espai suficient entre el comptador i els elements que
l'envolten.
El capçal electrònic que fa les funcions de calculadora del consum d'energia tèrmica ha d'anar
muntat directament sobre el mesurador de cabal i ha de formar una unitat compacte amb aquest.
Les sondes de temperatura han d'anar connectades al capçal.
La mesura s'ha de poder fer des de l'exterior de l'edifici o bé des d'una centralització de
comptadors d'energia tèrmica.
Ha de ser possible una lectura fàcil de la pantalla del capçal.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el
material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE-EN 1434-1:2007 Contadores de energía térmica. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 1434-2:2007 Contadores de energía térmica. Parte 2: Requisitos de construcción.
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PROJECTE
Redacció del projecte executiu per implantació
de caldera de biomassa i xarxa a equipaments
municipals de Benissanet

IV. AMIDAMENTS
Municipi
Benissanet (Ribera d’Ebre)
Data
Juny 2021
Expedient: 8004330008-2021-0007171
Clau: 2021-0007171
Redacció: EPI, Energia per la Igualtat
Servei: Medi ambient, salut pública, enginyeria municipal i territori
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 08/06/21
01
01

K2153110

Num.
1

m2

Text

Pàg.:

PRESSUPOST 21031
OBRA CIVIL. CONDICIONAMENT SALA DE CALDERES I SITJA.

Desmuntatge de coberta inclinada, de plaques conformades de fibrociment amb amiant, amb mitjans manuals i
auxiliars, càrrega manual d'elements sobre camió o contenidor, transport especial materies perilloses i
descàrrega a dipòsit autoritzat per gestió de residus amb amiant.
Inclou: treballs previs, elaboració de Pla de treball de manipulació d'amiant, elaboració pla de treball de
desmuntatge de coberta, medicions aire amb equips homologats, senyalització de la zona de treball i treballs de
protecció individual i col·lectiva de mà d'obra certificada per a la manipulació d'amiant, mitjans d'elevació i
auxiliars, treballs de desmuntatge de la coberta, treballs d'embalatge especial dels residus (encapsulat per
amiant), càrrega a camió amb mitjans manuals i auxiliars, transport de materies perilloses amiant, taxes i
gGestió dels residus amb contingut d'amiant a gestor autoritzat per l'Agència Catalana de Residus, i entrega
dels certificats de residus corresponents.
Tipus

[C]

[D]

[E]

coberta

[F]

35,000
TOTAL AMIDAMENT

2

E535CA2N

Num.
1

m2

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

35,000

Num.
1
2

m3

Text

Tipus

Num.
1
2

m2

Text

[C]

[D]

[E]

1,500
2,450

1,000
2,450

0,150
0,150

[F]

1,125

Obertura en coberta inclinada, de planxes metàl·liques tipùs sandwich, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de segellat posterior.
Tipus

Xemeneia Biomassa
Xemeneia Gasoil

K2161512

Num.
1

u

Text

TOTAL Fórmula

0,225 C#*D#*E#*F#
0,900 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

1,000

1,000

[E]

[F]

0,500
0,500
TOTAL AMIDAMENT

5

35,000 C#*D#*E#*F#

Enderroc de base de caldera i de dipòsits de gasoil, de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. I part proporcional de transport i taxes a abocador autoritzat.

Bancada Caldera Gasoil
Bancada Dipòsit Gasoil

K2154110

TOTAL Fórmula

35,000

TOTAL AMIDAMENT
4

35,000 C#*D#*E#*F#

Subministrament i muntatge de coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb
un gruix total de 30 mm, amb la cara exterior grecada 3GR color estàndard, diferent del blanc, i la cara interior
llisa de color blanc, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de >= 4%. Totalment muntat sobre
biguetes i paraments existents. Inclou part proporcional de mermes, anclatges, tapajunts, embellidors, xapa
plegada parapluja per entregues a parets i elements auxiliars.

Coberta

K2131221

TOTAL Fórmula

35,000

TOTAL AMIDAMENT
3

1

TOTAL Fórmula

0,500 C#*D#*E#*F#
0,500 C#*D#*E#*F#
1,000

Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat per instal·lacions de fins
30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidori part proporcional de
transport i gestió de residu.
Tipus

[C]

[D]

[E]

Passos instal.lacions

[F]

12,000
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
12,000

EUR
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AMIDAMENTS
6

E3Z113R1

Num.
1

Data: 08/06/21

m2

Pàg.:

Formació de bancada per a caldera de gasoil de 15 cm de gruix, de formigó HA-25/P/10/IIa de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, fabricat in situ. Inclou part proporcional d'encofrat i posterior
desencofrat, així com mitjans auxiliars. Amb acabat superficial llis.

Text

Tipus

Bancada Caldera Gasoil

[C]

[D]

[E]

1,500

1,000

1,000

[F]

EY03B000
Num.
1
2

u

1,500

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 60 a 90 mm de diàmetre i fins
a 350 mm de fondària

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pas alimentació pneumàtica pèl.let
Pas canonades insta.lació escola

[F]

2,000
2,000
TOTAL AMIDAMENT

8

RPE005B

Num.
1

m²

Num.
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

Tapat forats pas instal.lacions

m²

[F]

4,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

Superfície actuació paleteria

01
02

E222B4SAUL

Num.

m3

Text

[F]

30,000

1

E222B6ASF

m2

30,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000
1,000

Longitud
45,000
18,000
27,000

Ample
0,400
0,400
0,400

Alçada
1,000
1,000
1,000

TOTAL AMIDAMENT
2

30,000 C#*D#*E#*F#

Excavació de rasa en superfície de sauló per a menys de 1m de profunditat per a pas d'instal·lacions. Excavació
de la terra compactada amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora. Incou transport de la
maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió dels sobrants. Reompliment de les rases amb sorra fina per a la
col·locació dels tubs i reblert amb sorra extreta de l'excavació segons plànols. Compactació de la terra en
tongades de 25cm amb compactador mecànic. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Mides i capes
d'omplerta de la rasa segons plànols.

C

Tram Sala Cald-Derivació Llar
3 Tram Derivació-Llar infants
4 Tram Camp de Futbol

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST 21031
XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE CALOR I ABASTAMENT SERVEIS

Tipus

2

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció. Inclou tasques de suport a
l'instal·lador, tapat de forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació dels
residus, descàrrega d'equips, emportat de tubs de sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un
correcte acabat de l'obra.

Text

Obra
Capítol

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#

Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical interior, fins a 3 m d'altura, acabat
superficial remolinat, amb morter de ciment, tipus GP CSII W0. Per a repassos i segellat d'obertures per al pas
d'instal·lacions.

Text

HYA010

TOTAL Fórmula

4,000

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL Fórmula

1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

2

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
7,200 C#*D#*E#*F#
10,800 C#*D#*E#*F#
36,000

Excavació de rasa en superfície asfaltada per a menys de 1m de profunditat. Amb tall previ i demolició de l'asfalt
per a la excavació de la terra compactada amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora. Incou
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 08/06/21

Pàg.:

3

transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió dels sobrants. Reompliment de les rases amb sorra fina per
a la col·locació dels tubs i reblert amb sorra extreta de l'excavació segons plànols. Compactació de la terra en
tongades de 25cm amb compactador mecànic i repavimentació amb asfalt en fred. La terra obtinguda sota
l'asfalt s'emprarà a la mateixa obra en actuacions posteriors. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars.
Mides i capes d'omplerta de la rasa segons plànols.
Num.

Text

Tipus

1
2

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud
6,000

Ample
0,400

Alçada

Tram Creuament Carretera

2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

EXCRASVOR

Num.

m2

Text

2,400

Excavació de rasa en vorera de panot a menys de 1m de profunditat. Amb descalç dels panots sencers per a la
excavació de la terra compactada amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora. Incou transport de
la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió dels sobrants, repompliment de les rases, compactació de la terra en
tongades de 25cm amb compactador mecànic i reposició dels panots. La terra obtinguda sota el paviment
s'emprarà a la mateixa obra en actuacions posteriors. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Mides i
capes d'omplerta de la rasa segons plànols.
Tipus

1

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud
14,000
1,000

Ample
0,400
0,400

Alçada

2

Tram Vorera exterior Llar infants
3 Pas Vorera Camp futbol

2,000

F2194AE1
Num.

m2

Text

6,400

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió
Tipus

1

Obertura terra entrada tubs escola
Obertura terra entrada tubs Llar Infants
3 Obertura terra entrada tubs camp
futbol
4 pas paviment pati escola

2

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000
1,000

0,400
0,400
0,400

1,000
1,000
1,000

0,400 C#*D#*E#*F#
0,400 C#*D#*E#*F#
0,400 C#*D#*E#*F#

1,000

0,400

4,000

1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

G9GL2043

Num.

m3

Text

Reconstrucció formigó entrada escola
Reconstrucció formigó entrada llar
3 Reconstruccó formigó entrada camp
futbol
4 Reconstrucció pas paviment pati
escola
5 reforç pas creuament carrer

2

REH40150D

m

2,800

[C]

[D]

[E]

1,000
1,000
1,000

0,400
0,400
0,400

0,150
0,200
0,200

0,060 C#*D#*E#*F#
0,080 C#*D#*E#*F#
0,080 C#*D#*E#*F#

1,000

0,400

4,000

1,600 C#*D#*E#*F#

1,000

0,400

8,000

3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió, estesa i vibratge amb
estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc
Tipus

1

TOTAL Fórmula

5,600 C#*D#*E#*F#
0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

[F]

TOTAL Fórmula

5,020

Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada REHAU RAUVITHERM DUO SDR 11 40/150 o
equivalent. Fabricada en PE-Xa segons DIN 16892/93 amb capa EVOH contra la difusió d'oxigen segons DIN
4726. Aïllament flexible basant-se escuma de PE reticulat de cel·la tancada. Coberta exterior en PE-HD
corrugada. Inclou elements terminals de connexió a rosca, cinta senyalitzadora, així com els mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta instal·lació.
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 08/06/21
Tipus

1

C

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud
45,000
47,000

Ample

Alçada

2

Tram Sala Cald-Derivació Llar
3 Tram Derivació Llar-Vestuaris Futbol

REH32150D

Num.

m

Text

2

92,000

Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada REHAU RAUVITHERM DUO SDR 11 32/150 o equivalent
. Fabricada en PE-Xa segons DIN 16892/93 amb capa EVOH contra la difusió d'oxigen segons DIN 4726.
Aïllament flexible basant-se escuma de PE reticulat de cel·la tancada. Coberta exterior en PE-HD corrugada.
Inclou elements terminals de connexió a rosca, cinta senyalitzadora, així com els mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta instal·lació.
Tipus

1

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud
1,000

Ample
1,000

Alçada
18,000

TRAM derivació Llar infants

TOTAL AMIDAMENT
8

EFQ7N26

m

TOTAL Fórmula

45,000 C#*D#*E#*F#
47,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

4

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
18,000

Subministrament i muntatge de Node per a dues derivacions en T de canonades de 40-63-40 DUO, tipus Rehau
RAUVITHERM o equivalent. Un per a la canonada d'impulsió i l'altre per a la canonada de retorn. La derivació
estarà composada per:
- Acessoris metàl·lics d'unió de les 3 canonades
- Maniguet de la coberta per l'aïllament
- Líquid de l'aïllament
- Fulls termoretràctils per a la unió del maniguet de la coberta de l'aïllament amb la coberta del tub.
El maniguet de la coberta de l'aïllament estarà fabricat amb material PE-HD resistent als impactes i a la pressió.
La unió termoretràctil estarà prevista pel seu interior amb una adhesiu termofusible per tal de garantir
l'estanquitat de la unió.
Totalment muntada i provada.

Num.

Text

Tipus

1
2

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud
1,000

Ample

Alçada

Derivació a Llar infants

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

ACCREH50
Num.

u

Text

1,000

Subministrament i instal·lació d'acessoris muntatge REHAU RAUVITHERM DUO SDR 11 50/175 o equivalent.
Inclou casquet, maniguet i caputxó de goma. Totalment muntat i provat.
Tipus

[C]

[D]

[E]

1

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

10

EG22TD1K

Num.

m

Text

Tram Sala Calderes-Derivació
Tram Derivació-Llar
3 Tram Derivació- Camp Futbol
2

[C]

45,000
18,000
47,000

[D]

[E]

FDK262B8

u

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

[F]

TOTAL Fórmula

45,000 C#*D#*E#*F#
18,000 C#*D#*E#*F#
47,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL Fórmula

Subministració i instal·lació tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada amb fiador per a passar cables.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

110,000

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Data: 08/06/21

Text

Tipus

2

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

2,000

FDKZH9B4

Num.

u

2,000

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Totalment muntat i
provat.

Text

Tipus

1

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada
2,000

2

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
03
01

ECOHK100400

Num.

u

2,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

01
03
02
01

EE41BD92

Num.

u

Text

EE41B792

[C]

[D]

[E]

1,000

u

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST 21031
INSTAL·LACIÓ CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLE
XEMENEIA
XEMENEIA BIOMASSA

Tipus

1

2,000 C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST 21031
INSTAL·LACIÓ CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLE
EQUIP GENERADOR D'ENERGIA

1

1

TOTAL Fórmula

Caldera de biomassa de condensació de pèl.let tipus Biocurve BC 120 kW (37,5 - 120kW) o equivalent. Inclou:
sonda lambda + circuit controlador, comunicador WiFi remot, neteja automática intercanviador per injecció
d'aigua, neteja automàtica plat combustió, rendimient superior al 100% en condicions de condensació,
intercanviador espiral en acer inox, pantalla tàctil a color, sifó condensats, compactador de cendres y evacuador
a maleta portàtil, alimentació automàtica aspiració pneumàtica amb dipòsit integrat i control automàtic,
dispositiu/passarel.la de comunicacions IO Control/Biocurve-ModBus RTU amb microprocessador de 16 bits,
port RS232 i 1 port RS485, programació embedded.
Sense incloure el conducte per a evacuació dels productes de la combustió. Inclou transport, descàrrega,
emplaçament, muntatge i posada en marxa.
Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu
correcte funcionament.

Text

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

5

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 08/06/21
Tipus

[C]

[D]

[E]

1

Pàg.:
[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

EE41BC92

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.
1

Text

u

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

5,000

EE41JR99

TOTAL Fórmula

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

1

8

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

1,000

EE41B192

TOTAL Fórmula

Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

1

7

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

1,000

EE41JG99

TOTAL Fórmula

Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

1

6

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

1,000

EE41BK92

TOTAL Fórmula

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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·locada

1

5

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

1,000

EE41BB92

TOTAL Fórmula

Derivació T a 135° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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·locada

1

4

6

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
5,000

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 08/06/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

1

01
03
02
02

EE41BD62

Num.

u

1,000

PRESSUPOST 21031
INSTAL·LACIÓ CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLE
XEMENEIA
XEMENEIA GASOIL

Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

EE41BB62

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
6,000

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locada

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

6,000

EE41JR69

TOTAL Fórmula

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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

1

5

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

1,000

EE41B162

TOTAL Fórmula

Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

1

4

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

1,000

EE41JG69

TOTAL Fórmula

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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·locada

1

3

7

01

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

PRESSUPOST 21031
EUR
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AMIDAMENTS
Capítol
Titol 3
Titol 4

1

Data: 08/06/21
03
02
03

E441511D

Num.
1
2

kg

Pàg.:

INSTAL·LACIÓ CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLE
XEMENEIA
SUPORTACIÓ

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols

Text

Tipus

IPN100
Pletina

[C]

[D]

3,000
0,045

8,300
16,000

[E]

[F]

2,000
6,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
03
03

ICS022K

Num.
1
2

Ut

Text

Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per al circuit de la sala polivalent (Bomba 2C),
format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 5,75 m3/h i alçada manomètrica de 3,02 m.c.a, tipus DAB EVOPLUS
B 110-220.32 SAN M o similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica integrada, mode
de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en
funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o
embridada; motor amb variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44,
aïllament classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 1 1/2´´.
- Filtre de 1 1/2´´.
- 2 Vàlvules de papallona 1 1/2´´.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada d'acer inoxidable.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub d'acer Inox DN40, caixa de
connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Tipus

Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

Caldera Biomassa-Dipòsit inèrcia
Caldera Gasoil- Dipòsit inèrcia
3 Dipòsit Inèrcia-Xarxa de calor
4 Dipòsit Inèrcia- Circuit Escola
TOTAL AMIDAMENT
u

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
2,000

[F]

1,000
1,000
1,000
1,000

2

DPANDI800

TOTAL Fórmula

Col·lector anada i retorn de 3'' integrat i aïllat per a 2 circuits. Connexions a caldera 2''. Connexions a circuits 2''.
Pressió màxima de treball 6 Bars i temperatura màxima de treball 110ºC. Aïllament EEP de 35mm segons DIN
4102-B2 amb carcassa d'acer galvanitzat de 0,75mm.

1

3

49,800 C#*D#*E#*F#
4,320 C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST 21031
INSTAL·LACIÓ CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLE
INSTAL.LACIÓ HIDRÀULICA

Caldera Biomassa
Caldera Gasoil

AQUACOL2002

TOTAL Fórmula

54,120

TOTAL AMIDAMENT
2

8

TOTAL Fórmula

1,000
1,000
1,000
1,000

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

4,000

Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà, de
800 l de capacitat, tipus hargassner Sp825 o equivalent,amb purga d'aire i buidat, amb connexions de rosca 1
1/4´´, de pressió màxima de servei 6 bar, i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical i aïllament
de 100mm. Inclou transport, descàrrega, posicionament i proves.
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 08/06/21
Tipus

[C]

[D]

[E]

1

Pàg.:
[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

VEXP200
Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

Ut

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.
1
2

m

Text

Tipus

Num.
1

Text

m

1,000 C#*D#*E#*F#

Subministrament i instal·lació de Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref.
12454X15 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA o equivalent , de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de
gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat
superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a sostre. Inclou també aïllament de 30mm i part
proporcional de racoreria, Ts, colzes, maniguets i demés accessoris per al correcte funcionament de la
instal·lació. Totalment muntat i provat.
[C]

[D]

[E]

Circuit Caldera-Col.lector
Circuit Col.lector-Dipòsit

EF4237EAIBNK

TOTAL Fórmula

1,000

[F]

20,000
12,000
TOTAL AMIDAMENT

7

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

1,000

EF4239EAIBNP

TOTAL Fórmula

Subministrament i instal·lació de conjunt de circulació circuit Xarxa de calor, format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 2,99m3/h i alçada manomètrica de 11,88m.c.a, tipus DAB Evoplus B
120/220.32M o similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica integrada, mode de
reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció
de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o
embridada; motor amb variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44,
aïllament classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Filtre retenidor de 1 1/2´´ amb tamís d'acer inoxidable de 0,5mm.
- Vàlvula de retenció 1 1/2´´.
- 2 Vàlvules de 1 1/2´´.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons, enllaços, maniguets antivibració, etc); tub dacer al carboni
DN42, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

1

6

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

1,000

ICS020H

TOTAL Fórmula

Subministrament i instal·lació de Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica,
de pressió màxima 10 bar, amb connexió 1 1/4´´, col·locat roscat.

1

5

9

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
12,000 C#*D#*E#*F#
32,000

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref. 12435X15 de la serie Acer Inoxidable
de FILTUBE SA , de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312,
unió a pressi, amb grau de dificultat mig i col·locat superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a
sostre. Inclou també aïllament de 25mm i part proporcional de racoreria, Ts, colzes, maniguets i demés
accessoris per al correcte funcionament de la instal·lació. Totalment muntat i provat.
Tipus

[C]

[D]

[E]

xarxa

[F]

4,000
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

EUR
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AMIDAMENTS
8

EF4235CA

Num.
1

m

Text

Data: 08/06/21

Pàg.:

Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm
de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mig i col·locat superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a sostre. Inclou també aïllament
de 30mm i part proporcional de racoreria, Ts, colzes, maniguets i demés accessoris per al correcte
funcionament de la instal·lació. Totalment muntat i provat.
Tipus

[C]

[D]

xarxa aigua freda sala

[E]

[F]

12,000

AIGUXAR

Num.

u

Text

12,000

Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre
nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i reflux d'aigua
des de la instal·lació de biomassa cap a la xarxa.
Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola i aixeta tipus jardí poder netejar els components
que siguin precisos pel manteniment.
Totalment muntat i probat.
Tipus

[C]

[D]

[E]

1

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

10

PRESFL0150
Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

u

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

SEDCOMPT10

TOTAL Fórmula

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de
preu alt, muntada superficialment

1

14

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

1,000

EN911167

TOTAL Fórmula

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de
preu alt, muntada superficialment

1

13

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

1,000

EN911157

TOTAL Fórmula

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

1

12

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

1,000

EEU6U001

TOTAL Fórmula

Subminitrament i instal·lació de Pressòstat per a detecció de baixa pressió d'aigua. Inclou cablejat fins a quadre
elèctric i tarat a 0,5bars de pressió per a l'alarma.

1

11

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

10

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical SUPERSTATIC 440 2´´ 10
m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 10 m3/h amb connexió roscada 2´´, fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla
EUR

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

AMIDAMENTS

Data: 08/06/21

Pàg.:

11

LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues
entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar.
- Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell
de beines per a immersió de les sondes.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell
de beines per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531
del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat.
Num.
1

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Caldera Biomassa

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

15

EN319A27
Num.

u

Text

1,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

16,000
TOTAL AMIDAMENT

EN317A27
Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.
1

Text

u

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

4,000

ENE19304

TOTAL Fórmula

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

1

19

3,000 C#*D#*E#*F#
3,000

2,000

EN314A27

TOTAL Fórmula

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

1

18

16,000 C#*D#*E#*F#
16,000

3,000

EN316A27

TOTAL Fórmula

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

1

17

1,000 C#*D#*E#*F#

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

1

16

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 08/06/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
20

ENE17304
Num.

u

2,000

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

21

EN8125B7
Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

[F]

8,000

01
03
04

EE2CUF13

Num.

u

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000

PRESSUPOST 21031
INSTAL·LACIÓ CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLE
SITJA PREFABRICADA I ALIMENTACIÓ PÈL.LET

Subministrament i muntatge de sitja tèxit tipus SILOTEC WHPS 268 x 200 o equivalent, amb fons clàssic a 45º
amb estructura d´acer amb pintura electrostàtica, teixit d'alta tecnologia tallat amb làser i alta protecció UV. Boca
de càrrega manual, revisió i control ø35 cm. Inclou colector inferior ø35cm per sonda d'aspiració pneumàtica
cap a caldera, tub d'aspiració i retorn de ø50 des de sitja cap a caldera (20m), boca d'ompliment pneumàtic
Storz-100 i 2 abraçadores itumescents D=50mm EI120. Capacitat des de 2,2Tn fins a 7,2Tn. Mesures:
2.68x2.68x2m. Totalment muntat i provat.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca
de 3/8´´ de diàmetre, roscat

Text

Obra
Capítol
Titol 3

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

1,000

EEU11113

TOTAL Fórmula

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

1

23

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

2,000

EN811597

TOTAL Fórmula

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

1

22

12

01
03
05

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

PRESSUPOST 21031
INSTAL·LACIÓ CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLE
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I DE CONTROL

EUR
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AMIDAMENTS
1

4G41BIOM

Num.

Data: 08/06/21

u

Pàg.:

Subministrament i instal·lació elèctrica interior en la sala de calderes de biomassa. Inclou circuits interiors amb
cablejat lliure d'halògens i reduïda emissió de fums, 450/750V, tipus H07Z1-K (AS), sota tub protector de gris
dur i canal, il·luminació mitjançant dos tubs LED de 1,2m de 2x15W tipus OSRAM o similar, il·luminació
d'emergència, alimentació bombes dispositius, mecanismes de superfície tipus simon o similar, interruptor
exterior de la sala dins caixa d'emergència, subquadre dins armari tipus RITTAL KS o similar per a 54 mòduls, i
aparamenta sobre carril DIN tipus Hager o similar (segons plànols i esquema unifilar). Inclou també interruptors
de capçalera al subquadre general de l'edifici nou i interruptor exterior de la sala de calderes i comptador
leèctric monofàsic.
Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació (segons indicacions esquema
unifilar). Totalment montada, connexionada i provada.

Text

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL AMIDAMENT
2

1G81LO01

Num.

u

Tipus

1

C

2

01
03
06

EM31261J
Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

Longitud

Ample

Alçada

1,000

PRESSUPOST 21031
INSTAL·LACIÓ CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLE
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

EM31341K
Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

u

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

EMSB7AL2

TOTAL Fórmula

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

1

3

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1

2

Total
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Subministrament i instal·lació de sistema de control per a xarxa de calor amb LOXONE dins armari polièster
IP65. Connexió amb sistema remot mitjançant APP o entorn Web propi de Loxone.
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació dels usuaris, posada en funcionament i altres
elements necessaris per al correcte funcionament i compliment de les prescripcions definides a la memòria i
plànols.

Text

Obra
Capítol
Titol 3

13

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 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

EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Data: 08/06/21

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

Pàg.:
[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

EMSB31A2
Num.

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

[F]

1,000

01
03
07

EK318750
Num.

u

1,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

01
04

FHR0HJ29

Num.

u

Text

Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 30 kW, amb
temperatures primari: 85-65ºC i secundari: 60-80ºC, tipus ArsopiFH00-HJ-0045 o similar. Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta
densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador
Totalment muntat, connexionat i provat.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.
1

m

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Circuit interior Llar infants

EN791H

u

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref. 12428X12 de la serie Acer Inoxidable
de FILTUBE SA , de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312,
unió a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a
sostre. Inclou també aïllament de 25mm i part proporcional de racoreria, Ts, colzes, maniguets i demés
accessoris per al correcte funcionament de la instal·lació. Totalment muntat i provat.
[F]

8,000
TOTAL AMIDAMENT

3

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

1,000

EF4236CAIBNI

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST 21031
ELEMENTS I TREBALLS DE CONNEXIÓ A LA LLAR INFANTS

1

2

1,000 C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST 21031
INSTAL·LACIÓ CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLE
DIPÒSIT GASOIL

1

1

TOTAL Fórmula

Dipòsit per a combustibles líquids de 750 l de capacitat, de doble paret de polietilè de densitat alta (PEHD),
construit segons la norma UNE-EN 13341, tractat amb recobriment impermeabilitzant, elevat

Text

Obra
Capítol

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè
d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Text

Obra
Capítol
Titol 3

14

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000

Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 91 - 3/4´´ 1.500
l/h - 6,60 gpm que garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l'
actuador. EVOPICV 91 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la
pressió (amb un PN de 25 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust de cabal,
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 08/06/21

Pàg.:

15

regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb opció d'ACTUADOR ON-OFF o
PROPORCIONAL (0-10V). Permet una potència térmica òptima de modulació amb Carrera de 3mm ´´full
stroke´´ per acomodar diverses opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és accessible externament en la
part superior de l'eix. S'instal·larà tarada a 1.077l/h.Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro.
Totalment muntada i provada.
Num.
1

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Bescanviador Llar infants

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

SEDCOMPT3

Num.
1

u

Text

Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440R503.
SUPERSTATIC 440 1-1/4´´ 3,5 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 3,5 m3/h amb connexió roscada 1-1/4´´, fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla
LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues
entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar.
- Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell
de beines per a immersió de les sondes.
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531
del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat.
Tipus

[C]

[D]

[E]

Comptador Llar Infants

EF5295B1
Num.

m

Text

[F]

1,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

Text

u

3,000 C#*D#*E#*F#
3,000

4,000

EN811684

TOTAL Fórmula

Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre
nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

1

7

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

3,000

EN316A17

TOTAL Fórmula

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

1

6

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada
Tipus

[C]

[D]

[E]

1

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

EUR
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AMIDAMENTS
8

ENE16304
Num.

Data: 08/06/21

u

Pàg.:

Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

9

EN721641
Num.

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

[F]

2,000

01
05

EN791H

Num.
1

u

Text

Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 91 - 3/4´´ 1.500
l/h - 6,60 gpm que garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l'
actuador. EVOPICV 91 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la
pressió (amb un PN de 25 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust de cabal,
regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb opció d'ACTUADOR ON-OFF o
PROPORCIONAL (0-10V). Permet una potència térmica òptima de modulació amb Carrera de 3mm ´´full
stroke´´ per acomodar diverses opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és accessible externament en la
part superior de l'eix. S'instal·larà tarada a 1.077l/h.Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro.
Totalment muntada i provada.
Tipus

Num.
1

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Tipus

Num.
1

m

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

Vestuaris Futbol

EF4236CAIBNI

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

[F]

4,000

m

TOTAL Fórmula

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref. 12435X15 de la serie Acer Inoxidable
de FILTUBE SA , de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312,
unió a pressi, amb grau de dificultat mig i col·locat superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a
sostre. Inclou també aïllament de 25mm i part proporcional de racoreria, Ts, colzes, maniguets i demés
accessoris per al correcte funcionament de la instal·lació. Totalment muntat i provat.

TOTAL AMIDAMENT
4

2,000 C#*D#*E#*F#

Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 150 l de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de
l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de
suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat
sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical u horitzontalment i
amb totes les connexions fetes

Dipòsits Vestuaris

EF4237EAIBNK

TOTAL Fórmula

2,000

TOTAL AMIDAMENT
3

2,000 C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST 21031
ELEMENTS I TREBALLS CONNEXIÓ CAMP DE FUTBOL

dipòsits ACS Camp futbol

EJAAU030

TOTAL Fórmula

2,000

TOTAL AMIDAMENT
2

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=6,8, de 16 bar de PN, cos de
fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

Text

Obra
Capítol

16

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref. 12428X12 de la serie Acer Inoxidable
de FILTUBE SA , de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312,
unió a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a
EUR
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Data: 08/06/21

Pàg.:

17

sostre. Inclou també aïllament de 25mm i part proporcional de racoreria, Ts, colzes, maniguets i demés
accessoris per al correcte funcionament de la instal·lació. Totalment muntat i provat.
Num.
1

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Circuit Vestuaris Camp Futbol

[F]

4,000
TOTAL AMIDAMENT

5

SEDCOMPT3

Num.
1

u

Text

Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440R503.
SUPERSTATIC 440 1-1/4´´ 3,5 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 3,5 m3/h amb connexió roscada 1-1/4´´, fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla
LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues
entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar.
- Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell
de beines per a immersió de les sondes.
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531
del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat.
Tipus

[C]

[D]

[E]

Comptador Vestuaris

ENE15304
Num.

u

Text

[F]

1,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

Text

u

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

2,000

EN315A17

TOTAL Fórmula

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

1

9

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

2,000

EN317A27

TOTAL Fórmula

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

1

8

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

2,000

EN812677

TOTAL Fórmula

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

1

7

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre
nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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Data: 08/06/21

1

Pàg.:
4,000

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

1

01
06

E2R45037
Num.
1

m3

PRESSUPOST 21031
GESTIÓ DE RESIDUS

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Text

Tipus

Residus terres no aprofitades

E2RA73G1

Num.

[C]

[D]

[E]

20,000

0,400

0,400

m3

[F]

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

3,200 C#*D#*E#*F#
3,200

[F]

3,200
1,200

2

TOTAL AMIDAMENT
E2R540D0
Num.
1

m3

Tipus

Residus demolició panot/calçada

01
07

JEV3A304

Num.

u

[C]

[D]

[E]

20,000

0,400

0,150

[F]

1,200 C#*D#*E#*F#

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

01
08

SEGISAL

1,200

PRESSUPOST 21031
CONTROL DE QUALITAT

1

1

u

TOTAL Fórmula

Partida proves d'instal·lacions i legalització. Inclou: les proves d'instal·lacions tèrmiques, elèctriques i
petrolíferes per a poder fer la legalització de les modificacions d'instal·lacions realitzades, taxes, inspeccions,
prodeciments administratius i inscripció a RITSI.

Text

Obra
Capítol

3,200 C#*D#*E#*F#
1,200 C#*D#*E#*F#
4,400

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2
m3 de capacitat

Text

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1

3

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

TOTAL AMIDAMENT
2

18

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

PRESSUPOST 21031
SEGURETAT I SALUT

Partida de seguretat i salut per a instal·lacions i construcció. A banda de la partida específica de retirada de la
coberta amb amiant la qual disposa de partida interna.

EUR
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Num.
1
2

Text

Data: 08/06/21
Tipus

C

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL AMIDAMENT

19

TOTAL Fórmula

Total
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

EUR

PROJECTE
Redacció del projecte executiu per implantació
de caldera de biomassa i xarxa a equipaments
municipals de Benissanet

V. JUSTIFICACIÓ DE PREUS I QUADRES DE
PREUS (I , II), PRESSUPOST, RESUM DEL
PRESSUPOST,
Municipi
Benissanet (Ribera d’Ebre)
Data
Juny 2021
Expedient: 8004330008-2021-0007171
Clau: 2021-0007171
Redacció: EPI, Energia per la Igualtat
Servei: Medi ambient, salut pública, enginyeria municipal i territori

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 08/06/21

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A010T000

h

Tècnic mig o superior

44,76 €

A0121000

h

Oficial 1a

24,50 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

24,50 €

A0125000

h

Oficial 1a soldador

24,91 €

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

24,50 €

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

25,32 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

28,46 €

A012J000

h

Oficial 1a lampista

28,46 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

25,32 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

27,54 €

A0135000

h

Ajudant soldador

21,83 €

A0137000

h

Ajudant col·locador

21,75 €

A013G000

h

Ajudant calefactor

21,72 €

A013H000

h

Ajudant electricista

24,41 €

A013J000

h

Ajudant lampista

24,41 €

A013M000

h

Ajudant muntador

21,75 €

A0140000

h

Manobre

20,46 €

A0150000

h

Manobre especialista

21,15 €

MO001

h

Oficial 1ª electricista.

20,72 €

MO003

h

Oficial 1ª instal·lador de climatització.

20,72 €

MO004

h

Oficial 1ª lampista.

22,72 €

MO011

h

Oficial 1ª construcció.

17,67 €

MO020

h

Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.

23,30 €

MO022

h

Oficial 1ª enrajolador.

23,30 €

MO040

h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

23,30 €

MO054

h

Ajudant electricista.

17,50 €

MO056

h

Ajudant instal·lador de climatització.

17,50 €

MO059

h

Ajudant enrajolador.

20,68 €

MO062

h

Peó ordinari construcció.

14,00 €

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 08/06/21

Pàg.:

2

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

MO085

h

Ajudant construcció d'obra civil.

20,68 €

MO096

h

Ajudant instal·lador de climatització.

20,65 €

MO104

h

Peó especialitzat construcció.

19,15 €

MO105

h

Peó ordinari construcció.

17,50 €

MO111

h

Peó ordinari construcció.

19,47 €

MO113

h

Peó ordinari construcció.

19,83 €

PMHARG100

u

Posada en funcionament de la caldera

475,00 €

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 08/06/21

Pàg.:

3

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65 €

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

72,48 €

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

75,00 €

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

102,25 €

C13124C0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t

170,20 €

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

57,21 €

C13161E0

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

48,46 €

C1331200

h

Motoanivelladora mitjana

74,59 €

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

75,75 €

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

32,86 €

C1503000

h

Camió grua

45,42 €

C1503300

h

Camió grua de 3 t

43,03 €

C1705600

h

Formigonera de 165 l

C1709A00

h

Estenedora per a paviments de formigó

78,03 €

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

60,38 €

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

69,25 €

C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

9,51 €

C1RA2200

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

41,35 €

C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

22,61 €

C1RA2900

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

17,84 €

C2005000

h

Regle vibratori

4,43 €

C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

3,28 €

C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

8,22 €

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,11 €

6,16 €

2,00 €
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CL40AAAA

h

Plataforma
elevadora
telescòpica
articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

39,24 €

MQ01EXN030

h

Excavadora hidràulica s/pneumàtics 100 CV.

36,92 €

MQ01EXN020B

h

Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115
kW.

46,79 €

MQ01RET020B

h

Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.

31,26 €

MQ02CIA020

h

Camió amb cisterna d'aigua.

32,14 €

MQ02CIA020J

h

Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.

37,94 €

MQ02ROP020

h

Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.

MQ04CAB010C

h

Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW.

MQ04DUA020

h

Dúmper autorecarregable de 2 t de càrrega útil, amb
mecanisme hidràulic.

8,39 €

MQ04DUA020B

h

Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.

8,25 €

MQ05PER010

h

Perforadora amb corona diamantada i suport, per via
humida.

6,76 €
38,72 €

24,94 €
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11320131001T

m

Doble canonada REHAU RAUVITHERM SDR 11 de
diàmetre 32mm x 2,9 mm de gruix

28,98 €

11320231001T

m

Doble canonada REHAU RAUVITHERM SDR 11 de
diàmetre 40mm x 3,7 mm de gruix

32,55 €

11320631001T

m

Canonada REHAU RAUVITHERM SDR 11 de diàmetre
32mm x 2,9 mm de gruix

18,88 €

11394921001

u

Casquet corredís REHAU SDR11 32x2,9mm

11690131001

u

Maneguet d'unió REHAU SDR11, de diàmetre
32x2,9mm, mitjançant casquet corredís

20,56 €

11690631001

u

Te REHAU SDR11, de diàmetre 32x2,9mm, mitjançant
casquet corredís

14,22 €

12403541001

u

Peça bifurcada preaïllada SDR 11 transcisió UNO a
DUO 32mm/91 A 32+32/111

312,14 €

13242841001

u

Peça T especial pre-confeccionada per a casquets
corredíssos 40-63-40. Inclou:
- T pre-confeccionada especial
- Casquets corredíssos

234,92 €

13300241001

u

Maniguet exterior en T RVT Petit 90-162

175,72 €

13300681001

u

Maniguet exterior en I RVT Petit 120-150

120,48 €

14502051001

u

Espuma per maniguet I RAUVITHERM Petit

19,40 €

14502071001

u

Espuma per maniguet T RAUVITHERM Petit

19,40 €

14502911001

u

Espuma per maniguet T RAUVITHERM Gran

25,86 €

1G8LO01X

u

Subministrament de sistema de control dins armari per
a sala de calderes de l'escola amb Loxone. Inclou el
següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
7 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Relay Extension
1 - DI Extension
1 - Modbus Extension
Material per a cablejat del quadre.

1.249,88 €

1G8LO02X

u

Subministrament de sistema de control dins armari per
a sala de calderes de Biomassa amb Loxone. Inclou el
següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - Miniserver
1 - 1-Wire Extension
5 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Modbus Extension
Material per a cablejat del quadre.

1.297,47 €

2,39 €
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1G8LO03X

u

Subministrament de sistema de control dins armari per
a sala de calderes dels vestidors del camp de futbol
amb Loxone. Inclou el següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
4 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1- Nano DI Tree
1- Nano 2 Tree Relay
Material per a cablejat del quadre.

451,97 €

1G8LO05X

u

Subministrament i instal·lació de sistema de control
dins armari per a sala de calderes de la Llar d'Infants
amb Loxone. Inclou el següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
2 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
2- Nano 2 Tree Relay
1- Nano DI Tree
Material per a cablejat del quadre.

519,19 €

1G8LO08X

u

Subministrament de sistema de control dins armari per
a sala de calderes de la piscina amb Loxone. Inclou el
següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
6 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Relay Extension
1 - DI Extension
1 - Modbus Extension
Material per a cablejat del quadre.

1.249,88 €

AQUACOL2002X

u

Col·lector anada i retorn 3'' per a tres circuits de 2´´ i
conneció a caldera de 2´´. Amb aïllament

191,86 €

B0111000

m3

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

19,20 €

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

17,34 €

B03D5000

m3

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

116,11 €

B064100B

m3

Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

61,36 €

B06L318B

m3

Formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a
1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

60,05 €

B06NLA1B

m3

Formigó consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HA-25/P/10/IIa

61,60 €

Aigua

Terra adequada

1,83 €

6,34 €
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B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

0,16 €

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

0,09 €

B0A75900

u

Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior

0,33 €

B0A7A500

u

Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 22
mm de diàmetre interior

0,57 €

B0A7A600

u

Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 28
mm de diàmetre interior

0,88 €

B0A7A700

u

Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35
mm de diàmetre interior

1,42 €

B0A7B900

u

Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de
diàmetre interior

2,97 €

B0C5CG27

m2

Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de poliuretà amb un gruix total de 30 mm,
amb la cara exterior grecada 3GR, de color estandar, i
la cara interior llisa de color blanc, gruix de les planxes
(ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb
nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a
cobertes. Inclou elements auxliars, peces anclatge i
part proporcional d'embellidors i parapluja.

19,56 €

B0CH81M0

m2

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària
entre 100 i 110 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 292 i 294 cm4 i una massa superficial entre 15,5 i
16,5 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la
norma UNE-EN 14782

15,68 €

B0CH89M0

m2

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària
entre 55 i 70 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 60 i 112 cm4 i una massa superficial entre 12 i
14,5 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la
norma UNE-EN 14782

13,58 €

B1Z27FD1

kg

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), per a seguretat i salut

0,14 €

B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

21,00 €

38,37 €
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B44Z5015

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,06 €

B44ZB052

kg

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C,
Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,24 €

B7C9GCP0

m2

Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
126 a 160 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK i resistència
tèrmica >= 2,308 m2.K/W

17,47 €

B7CJ12C0

m2

Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic
de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000

27,63 €

B7DZB151

u

Abraçadora per a segellar el pas de canonades
combustibles, de diàmetre 50 mm, formada per dues
peces metàl·liques amb folrat interior de material
intumescent, amb protecció EI-180, per anar fixada a la
paret o al sostre superficialment amb cargols

49,01 €

B9E15200

m2

Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt

7,59 €

B9E1M300

m2

Panot de color de 30x30x2,8 cm, classe 1a, preu mitjà

8,09 €

B9H11731

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

61,17 €

BDGZB320

m

Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 15 cm d'amplària, de polietilè

0,18 €

BDK21495

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

14,47 €

BDKZH9B0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

35,96 €

BE2CU703

u

Sistema d'aspiració de pel·lets per a l'alimentació de
caldera de potència nominal 100 < P =< 200 kW,
constituït per un dipòsit de pèl·lets amb una capacitat
de 270 kg dotat de sistema d'aspiració interna i
connectat a la caldera i un cargol rígid d'extracció de
combustible ubicat al fons del magatzem de 4 m de
llargària màxima, ambdós units pels tubs de transport i
retorn (fins a 5 m de recorregut), inclosos el passamurs
de la paret del magatzem, l'accionament del cargol
extractor per motorreductor elèctric monofàsic (230 V
50 Hz) i els accessoris d'adaptació i connexió a la
caldera

6.494,00 €
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BE2CUF13

u

Sitja tèxit tipus SILOTEC WHPS 268 x 200 o
equivalent, amb fons clàssic a 45º amb estructura
d´acer amb pintura electrostàtica, teixit d'alta tecnologia
tallat amb làser i alta protecció UV. Boca de càrrega
manual, revisió i control ø35 cm. Inclou colector
inferior ø35cm per sonda d'aspiració pneumàtica cap a
caldera, tub d'aspiració i retorn de ø50 des de sitja cap
a caldera (20m), boca d'ompliment pneumàtic
Storz-100. Capacitat des de 2,2Tn fins a 7,2Tn.
Mesures: 2.68x2.68x2m.

2.272,00 €

BE2CUG01

u

Cargol flexible per a acoblar a sitja de superfície, per al
transport de pèl·lets entre sitja i caldera al mateix nivell,
per a calderes de fins a 100 kW de potència nominal,
d'1m de llargària, inclòs el motorreductor elèctric
monofàsic (230 V 50 Hz), els accessoris d'adaptació i
connexió a la caldera i l'acoblament amb el mecanisme
d'extracció de la sitja

627,00 €

BE41B162

u

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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

66,26 €

BE41B172

u

Mòdul recte llarg 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

81,02 €

BE41B192

u

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

103,58 €

BE41B1A2

u

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 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

123,94 €

BE41B572

u

Mòdul extensible llarg 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

98,92 €
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BE41B792

u

Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

71,70 €

BE41B7A2

u

Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 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

84,92 €

BE41BB62

u

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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

96,57 €

BE41BB72

u

Derivació T a 90° 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

108,23 €

BE41BB92

u

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

131,72 €

BE41BBA2

u

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 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

153,49 €

BE41BC92

u

Derivació T a 135° per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

236,84 €
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BE41BCA2

u

Derivació T a 135° per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 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

268,72 €

BE41BD62

u

Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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

29,56 €

BE41BD92

u

Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

43,69 €

BE41BDA2

u

Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 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

54,58 €

BE41BK92

u

Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

255,50 €

BE41BKA2

u

Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 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

264,04 €

BE41JG69

u

Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 175 de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1

15,31 €

BE41JG79

u

Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 200 de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1

17,73 €

BE41JG99

u

Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 250 de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1

20,95 €
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BE41JGA9

u

Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 300 de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1

24,16 €

BE41JR69

u

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual,
de 175 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1

25,99 €

BE41JR79

u

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual,
de 200 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1

33,03 €

BE41JR99

u

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual,
de 250 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1

39,47 €

BE41JRA9

u

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual,
de 300 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1

47,66 €

BEU11113

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

6,09 €

BEU52955

u

Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre,
d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C

19,10 €

BEU6U001

u

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

12,71 €

BEV21D00

u

Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb
accessoris de muntatge

62,93 €

BEW4S261

u

Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de
235 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), fixat mecànicament

13,13 €

BEW4S271

u

Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de
260 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), fixat mecànicament

14,31 €

BEW4S291

u

Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de
310 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), fixat mecànicament

16,22 €

BEW4S2A1

u

Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de
360 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), fixat mecànicament

18,54 €

BEY41160

u

Part proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 235 mm de diàmetre
exterior

5,03 €

BEY41170

u

Part proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 260 mm de diàmetre
exterior

5,81 €

BEY41190

u

Part proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre
exterior

6,96 €
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BEY411A0

u

Part proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 360 mm de diàmetre
exterior

7,74 €

BF4235C0

m

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i
d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312

3,93 €

BF4236C0IBNI

m

Tub sanitari DVGW, d'acer inoxidable AISI-316L, de 28
mm de diàmetre i 1,2 mm de gruix, acabat brillant, ref.
12428X12 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA

4,10 €

BF4237E0IBNK

m

Tub sanitari DVGW, d'acer inoxidable AISI-316L, de 35
mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, acabat brillant, ref.
12435X15 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA

6,33 €

BF4239E0IBNP

m

Tub sanitari DVGW, d'acer inoxidable AISI-316L, de 54
mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, acabat brillant, ref.
12454X15 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA

9,47 €

BF529500

m

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1,5 mm, segons la norma UNE-EN
1057

6,08 €

BFQ32CEA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

5,53 €

BFQ32EPA

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 114 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

12,84 €

BFQ3GC9A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix

8,81 €

BFQ3GCBA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix

9,48 €

BFW41A10

u

Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 22 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

6,03 €

BFW41C10

u

Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 28 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

7,42 €

BFW41E10

u

Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

12,40 €

BFW41H10

u

Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

24,66 €

BFW529B0

u

Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

1,74 €
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BFY5A900

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,22 €

BFYQ3080

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,22 €

BFYQ3090

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

0,27 €

BG151612

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

2,55 €

BG1B0660

u

Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i
finestreta

272,22 €

BG212510

m

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,62 €

BG212710

m

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,80 €

BG22TD10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,24 €

BG2A3595L77H

m

Canal Unex 40x90 en U23X, de tapa exterior, per a la
distribució amb possibilitat d'adaptació de mecanismes.

11,98 €

Compartimentació flexible per a la conducció i
protecció de cables elèctrics i de comunicacions.
Apta per a ús en intempèrie.
Base perforada cada 250mm.
S'inclou un pont per a cada 0, 5m.
Longitud: 3m.
Color: Blanc. Recomanades ICT. Seguretat: mecànica
(protecció contra impactes IK08), elèctrica (material
aïllant, IP4X muntada sobre paret) i en cas d'incendi
(assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de
la flama). Facilitat d'instal·lació.
Muntatge a pressió de la tapa (no cal lliscar per a
muntar-la).
El pont reté els cables i permet accés independent a
cada circuit.
Homogeneïtat de colors entre elements d'acabat,
adaptadors, caixes de mecanismes i canal.
Pot pintar. Llibertat d'elecció i combinació de
mecanismes amb marc i placa, amb o sense caixa.
Envà mòbil amb muntatge frontal., ref. 73072-2 de la
serie Canal 73 d'UNEX
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BG319330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,05 €

BG319550

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,81 €

BG319630

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,65 €

BG325120

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

0,22 €

BG325130

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

0,35 €

BG415A99

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

13,49 €

BG415A9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

13,71 €

BG415AJD

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

66,09 €

BG415D57

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

27,07 €

BG42129D

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

28,49 €

BG42439D

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

91,58 €
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BG4243JD

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

145,25 €

BG482125

u

Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN

114,12 €

BG482325

u

Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN

286,65 €

BG48A222

u

Protector per a sobretensions transitòries, bipolar
(1P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre
carril DIN

75,33 €

BG4R4FS0

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format
per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a
un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1
segons UNE-EN 60947-4-1

81,18 €

BG62D19J

u

Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

4,80 €

BG63B152

u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu mitjà

1,93 €

BG64B173

u

Polsador amb enclavament i retorn per gir, de
superfície, 10 A 250 V, amb 2 contactes NC, amb tecla,
preu alt,

3,43 €

BGW15000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

0,36 €

BGW1B000

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

5,58 €

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,16 €

BGW2A200

u

Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques,
d'amplària fins a 110 mm

0,43 €

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,47 €

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

0,43 €

BGW48000

u

Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

0,47 €
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BGW62000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

0,43 €

BGW63000

u

Part proporcional d'accessoris per a endolls

0,45 €

BGW64000

u

Part proporcional d'accessoris per a polsadors

0,47 €

BH6B39T1

u

Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor
cilíndric de vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini
sobre base d'ABS, amb una làmpada de baix consum
d'11 W de potència i una làmpada de senyalització, flux
aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a
cobrir una superfície aproximada de 50 m2, amb grau
de protecció IP 65, de classe II de protecció contra
xocs elèctrics, per a col·locar superficialment

347,24 €

BHA1H5R0

u

Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs led
de 15 W, de forma rectangular, amb xassís polièster

70,50 €

BHW61000

u

Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

0,56 €

BHWA1000

u

Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials
amb tubs fluorescents

1,48 €

BJAAU030

u

Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 150 l
de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de
l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica
de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de
poliuretà, amb sondes i termòstats, connexions
roscades, per a muntar vertical u horitzontal

474,00 €

BJM12407

u

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a connectar a
la bateria o al ramal

122,28 €

BJZAU010

u

Grup de seguretat sanitària amb sifó

18,82 €

BJZAU020

u

Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb
connexions roscades, tarada a una pressió de 3 kg

11,53 €

BJZAU030

u

Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de
fins a 500 l de capacitat

202,71 €

BK25A230

u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

19,42 €

BK318750

u

Dipòsit per a combustibles líquids de 750 l de capacitat,
de doble paret de polietilè de densitat alta (PEHD),
construit segons la norma UNE-EN 13341, tractat amb
recobriment impermeabilitzant, per a col·locació aèria

402,21 €

BKZ31000

u

Mesurador de nivell per a dipòsit de combustibles
líquids

278,90 €

BKZ3A000

u

Interruptor de nivell per a combustibles líquids

52,29 €

BM111510

u

Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-5, amb base d'encastar

21,28 €
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BM121200

u

Central de detecció d'incendis convencional per a 2
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de
zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma

161,80 €

BM131222

u

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació exterior

46,20 €

BM141202

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, per a muntar superficialment

112,78 €

BM312611

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

39,02 €

BM313411

u

Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

60,30 €

BM3A1000

u

Armari per a extintor per a muntar superficialment

32,55 €

BMSB31A0

u

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix

7,55 €

BMSB7AL0

u

Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

1,84 €

BMY11000

u

Part proporcional d'elements especials per a detectors

0,35 €

BMY12000

u

Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

0,65 €

BMY13000

u

Part proporcional d'elements especials per a sirenes

0,58 €

BMY14000

u

Part proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

0,29 €

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

0,31 €

BN314A20

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt

8,47 €

BN315320

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10
bar de PN i preu alt

14,25 €

BN315A10

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb
pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt

7,66 €

BN316720

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar
de PN i preu alt

9,09 €
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BN316A10

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb
pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt

10,13 €

BN316A20

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt

17,88 €

BN317720

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25
bar de PN i preu alt

14,14 €

BN317A20

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt

23,94 €

BN318A20

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt

36,56 €

BN319A20

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt

51,07 €

BN431690

u

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

79,37 €

BN4316B0

u

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

121,82 €

BN712643

u

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de
diàmetre nominal 1'' i kvs=10, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de
senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula

316,62 €

BN715450

u

Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb
rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de
llautó, preu alt

312,88 €

BN716450

u

Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb
rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de
llautó, preu alt

316,04 €

BN717450

u

Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb
rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, de
llautó, preu alt

325,52 €

BN721641

u

Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de
diàmetre nominal 1'' i kvs=6,8, de 16 bar de PN, cos de
fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula

72,14 €
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BN811590

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

17,04 €

BN8115A0

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

20,68 €

BN811680

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

8,81 €

BN8125B0

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

31,44 €

BN812670

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

5,82 €

BN911150

u

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt

107,91 €

BN911160

u

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó
CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó
CW617N, de preu alt

124,97 €

BN912170

u

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt

144,37 €

BNE15300

u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

5,41 €

BNE16300

u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

8,85 €

BNE17300

u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

15,66 €

BNE18300

u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

18,32 €

BNE19300

u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

28,62 €
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BNF51341

u

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb
connexió femella-femella, de diàmetre 1 1/4´´, tarada a
3 bar, 120°C de temperatura màxima

60,67 €

BNFBU010

u

Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de
PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a
vàlvula de buidat d'1 polzada

19,78 €

BNSSM91HX

u

Vàlvula d'equilibrat dinàmic evopicv-r triple funció sèrie
91 - 3/4´´ 1.500 l/h - 6,60 gpm.

81,15 €

BP434650

m

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

0,96 €

BQF33091IHVX

u

Casc aïllant segons RITE amb tancament velcro per a
vàlvules sèrie 911/2 - 3/4. Pettinaroli

13,78 €

BVAEA304

u

Partida proves d'instal·lacions i legalització. Inclou: les
proves d'instal·lacions tèrmiques, elèctriques i
petrolíferes per a poder fer la legalització de les
modificacions d'instal·lacions realitzades, taxes,
inspeccions, prodeciments administratius i inscripció a
RITSI.

1.500,00 €

DAB-IP3U25G

Ut

Bomba circuladora DAB EVOPLUS B 120/220.32M

883,34 €

DAB-IP3U25G1

Ut

Bomba circuladora DAB EVOPLUS B 120/220.32M

883,34 €

DABQ7UV3

Ut

Bomba circuladora rotor humit DAB EVOPLUS B
110-220.32

594,30 €

DABVSUH3

Ut

Bomba circuladora DAB EVOPLUS B 120/220.32M

920,50 €

DABZ734U2U1

Ut

Bomba circuladora rotor humit DAB EVOPLUS B
110-220.32 SAN M

969,00 €

DABZ734U2U11

Ut

Bomba circuladora rotor humit DAB EVOPLUS B
110-220.32 SAN M

969,00 €

DECD16032

u

Tap de protecció DOBLE 160/2x32

7,15 €

DEDC16040

u

Tap protecció DOBLE 160/2x40

7,63 €

DPANDI800X

u

Dipòsit Inèrcia estratificat 800 litres

1.495,00 €
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ECOHK100400X

u

Caldera de biomassa de condensació de pèl.let
Biocurve BC 120 kW (37,5 - 120kW)
Inclou:
- sonda lambda + circuit controlador
- comunicador WiFi remot
- neteja automática intercanviador per injecció d'aigua
- limpieza automática plato combustión
- rendimient superior al 100% en condicions de
condensació
- intercanviador espiral en acer inox
- pantalla tàctil a color
- sifó condensats
- compactador de cendres y evacuador a maleta
portàtil
Alimentació automàtica aspiració pneumàtica
Inclou
-dipòsit integrat
-sistema d´aspiració amb control automàtic
Dispositiu/passarel.la
de
comunicacions
IO
Control/Biocurve-ModBus RTU.
Inclou:
-microprocessador de 16 bits
-1 port RS232 i 1 port RS485
-programació embedded
Posada en marxa per SAT autoritzat

EGCOMPT

ut

Comptador elèctric per carril DIN

FHR00HJ29X

u

Bescanviador de plaques Arsopi FH00-HJ-0045

H16040DX

m

Canonada de distribució d’aigua calenta de
climatització formada per TUB DOBLE portador DN
40mm. Diam exterior amb aïllament de 160mm.

61,20 €

HC321M

u

PE-X racor mascle per a calefacció/refrigeració 32/2.9 1'' M

23,60 €

HC401.25

u

PE-X racor mascle per a calefacció/refrigeració 40/3.7 1'' M

35,90 €

HD16032X

m

Canonada preaïllada doble DN32 PEX (160mm)
Terrendis

50,25 €

MT01ARA010

m³

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.

10,96 €

MT01ARP100C

t

Material granular per a la fabricació de SC40, adequat
per a tràfic T0, segons PG-3.

2,50 €

MT01ARR010A

t

Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre.

6,79 €

MT07AME010D

m²

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

0,96 €

MT08AAA010A

m³

Aigua.

1,45 €

MT08CEM040A

kg

Ciment blanc BL-22,5 X, per pavimentació, en sacs,
segons UNE 80305.

0,13 €

MT08CET020C

t

Ciment CEM II / A-V 32,5 N, en orri, segons UNE-EN
197-1.

92,44 €

15.416,80 €

75,00 €
511,00 €
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MT09LEC010B

m³

Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.

MT09MCR021A

kg

Adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci,
color gris.

0,21 €

MT09MIF020A

t

Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús corrent, de
ciment, tipus GP CSII W0, subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-1.

42,30 €

MT09MIF010IA

t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

36,25 €

MT09PYE010B

m³

Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN
13279-1.

78,89 €

MT14EBC010A

kg

Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum
asfàltic, segons PG-3.

0,24 €

MT1D73J8

m³

Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.

63,29 €

MT1D73J81

m³

Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.

63,29 €

MT1D73J812

m³

Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.

63,29 €

MT35AIA070AC

m

Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color
taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió 450
N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de
protecció IP 549 segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

2,62 €

MT35AIA090MA

m

Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de
color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

0,78 €

MT35ARG100E

Ut

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó,
sense fons, registrable, de 54x54x73 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de
tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN.

19,38 €

MT35ARG105C

Ut

Marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat
alleugerit, de 63,5x62,5 cm, per a pericó de connexió
elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.

27,60 €

MT35CUN040AB

m

Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb
aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 21031-3.

0,45 €

151,33 €
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MT35WWW010

Ut

Material auxiliar per instal·lacions elèctriques..

1,44 €

MT37SVE010B

Ut

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2´´.

4,13 €

MT37SVE010F

Ut

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2´´.

MT37SVR010E

Ut

Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2´´.

7,14 €

MT37TCA010B

m

Tub d'acer inox rígid amb paret de 1 mm de gruix i
13/15 mm de diàmetre, segons UNE-EN 1057.

3,92 €

MT37TCA010BA

m

Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15
mm de diàmetre, segons UNE-EN 1057.

4,41 €

MT37WWW060G

Ut

Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamis d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre,
amb rosca de 1 1/2´´, per a una pressió màxima de
treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C.

23,49 €

MT37WWW050E
A

Ut

Maneguet antivibració, de goma, per a una pressió
màxima de treball de 10 bar.

15,35 €

MT3BBA713

m

Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de
color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 50086-1 i UNE-EN 50086-2-2. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

0,77 €

MT3BBA7131

m

Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de
color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 50086-1 i UNE-EN 50086-2-2. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

0,77 €

MT3BBA71312

m

Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de
color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 50086-1 i UNE-EN 50086-2-2. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

0,77 €

MT40CPT010C

m

Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4
parells trenats de coure, categoria 7, amb conductor
unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior
de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens,
amb baixa emissió de fums i gasos corros

1,29 €

17,76 €
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MT42WWW040

Ut

Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat
de 1/2´´, escala de pressió de 0 a 5 bar.

10,07 €

MT50BAL010C

m

Cinta per a senyalització de canonades enterrades, de
material plàstic, de 25 cm d'amplària i 150mts de
llargada, de color blau.

0,28 €

PRESFL0150X

u

Pressostat

45,00 €

REH138693X

u

Casquet correder SDR 11 50 x 4,6 Rehau

10,25 €

REH169143X

u

Maniguet d'unió SDR 11 50 - R 1 1/2´´. Rehau

31,37 €

REH320071X

u

Caputxó de goma rautherm enxufable duo 50

25,87 €

SED47717

u

Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a
45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària
de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.

65,70 €

SED48914

u

Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de
dades des del capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.

102,85 €

SEDCOMPT10X

u

Comptador calories SuperStatic 440 10m3/h
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació
hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 10 m3/h
amb connexió roscada 2´´, fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de
medició modular i multifuncional Supercal 531 amb
pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble
memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors
auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC
i 16bar.
- Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de
5ºC fins a 55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.
Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500
aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes.

753,00 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

SEDCOMPT3X

u

SUPERSTATIC 440 1-1/4´´ 3,5 m3/h Comptador
d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model
440R503.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació
hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 3,5 m3/h
amb connexió roscada 1-1/4´´, fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de
medició modular i multifuncional Supercal 531 amb
pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble
memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors
auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC
i 16bar.
- Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de
5ºC fins a 55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.
Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500
aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes.

523,00 €

SEDCOMPT6X

u

SUPERSTATIC 440 1-1/4´´ 6,0 m3/h Comptador
d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model
440R502.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació
hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 6,0 m3/h
amb connexió roscada 1-1/4´´, fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de
medició modular i multifuncional Supercal 531 amb
pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble
memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors
auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC
i 16bar.
- Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de
5ºC fins a 55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.
Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500
aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes.

580,70 €

SP70120

u

Sistema d'elevació de temperatura de retorn SP 70-120
per a càrrega de dipòsit d'inèrcia / agulla hidràulica o 1
circuitu de llarga distància. Inclou Bomba YONOS
PARA HF 30/0,5-7 amb vàlvula mescladora.

924,00 €

VEXP200X

u

Vas d'expansió de 200l

172,15 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
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TRANSPORT
CODI
TRANSP100

UA
u

DESCRIPCIÓ
Transport de maquinària

PREU
760,00 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D0391411

m3

Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

PREU
Rend.: 1,000
Unitats

82,14 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

21,15000 =

1,050 /R x

Subtotal...

22,20750
22,20750

22,20750

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

2,00000 =

0,750 /R x

Subtotal...

1,50000
1,50000

1,50000

Materials:
B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

19,20000 =

29,18400

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250

x

116,11000 =

29,02750

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

58,21150
1,00%

58,21150
0,22208

COST DIRECTE

82,14108

COST EXECUCIÓ MATERIAL

82,14108
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

1G8LO01

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de sistema de control
dins armari per a sala de calderes de l'escola amb
Loxone. Inclou el següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
7 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Relay Extension
1 - DI Extension
1 - Modbus Extension
Material per a cablejat del quadre.
Inclou muntatge i cablejat d'entrades i sortides,
programació i posada en funcionament
Unitats

2.421,40 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A010T000

h

A012H000

h

Tècnic mig o superior

16,000 /R x

44,76000 =

716,16000

Oficial 1a electricista

16,000 /R x

28,46000 =

455,36000

Subtotal...

1.171,52000

1.171,52000

Materials:
1G8LO01X

u

Subministrament de sistema de control dins armari per
a sala de calderes de l'escola amb Loxone. Inclou el
següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
7 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Relay Extension
1 - DI Extension
1 - Modbus Extension
Material per a cablejat del quadre.

1,000

1.249,88000 =

x

Subtotal...

1.249,88000

1.249,88000

COST DIRECTE

1.249,88000

2.421,40000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

1G8LO02

2.421,40000

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de sistema de control
dins armari per a sala de calderes de Biomassa amb
Loxone. Inclou el següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - Miniserver
1 - 1-Wire Extension
5 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Modbus Extension
1 - Comptador d'energia elèctrica monofàsic
Material per a cablejat del quadre.
Inclou muntatge i cablejat d'entrades i sortides,
programació i posada en funcionament
Unitats

2.656,31 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A010T000

h

Tècnic mig o superior

24,000 /R x

44,76000 =

1.074,24000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

10,000 /R x

28,46000 =

284,60000

Import

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 08/06/21

31

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

1.358,84000

1.358,84000

Materials:
1G8LO02X

u

Subministrament de sistema de control dins armari per
a sala de calderes de Biomassa amb Loxone. Inclou el
següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - Miniserver
1 - 1-Wire Extension
5 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Modbus Extension
Material per a cablejat del quadre.

1,000

1.297,47000 =

x

Subtotal...

1.297,47000

1.297,47000

COST DIRECTE

1.297,47000

2.656,31000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

1G8LO03

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.656,31000

Rend.: 1,000

801,77 €

Subministrament i instal·lació de sistema de control
dins armari per a sala de calderes dels vestidors del
camp de futbol amb Loxone. Inclou el següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
2 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1- Nano DI Tree
1- Nano 2 Tree Relay
Material per a cablejat del quadre.
Inclou muntatge i cablejat d'entrades i sortides,
programació i posada en funcionament

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A010T000

h

Tècnic mig o superior

4,000 /R x

44,76000 =

179,04000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

6,000 /R x

28,46000 =

170,76000

Subtotal...

349,80000

349,80000

Materials:
1G8LO03X

u

Subministrament de sistema de control dins armari per
a sala de calderes dels vestidors del camp de futbol
amb Loxone. Inclou el següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
4 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1- Nano DI Tree
1- Nano 2 Tree Relay
Material per a cablejat del quadre.

1,000

x

451,97000 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

451,97000

451,97000

451,97000

801,77000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

1G8LO04

801,77000

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de sistema de control
dins armari per a sala de calderes de la piscina amb
Loxone. Inclou el següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
6 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Relay Extension
1 - DI Extension
1 - Modbus Extension
Material per a cablejat del quadre.
Inclou muntatge i cablejat d'entrades i sortides,
programació i posada en funcionament
Unitats

2.421,40 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A010T000

h

Tècnic mig o superior

16,000 /R x

44,76000 =

716,16000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

16,000 /R x

28,46000 =

455,36000

Subtotal...

1.171,52000

1.171,52000

Materials:
1G8LO08X

u

Subministrament de sistema de control dins armari per
a sala de calderes de la piscina amb Loxone. Inclou el
següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
6 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Relay Extension
1 - DI Extension
1 - Modbus Extension
Material per a cablejat del quadre.

1,000

1.249,88000 =

x

Subtotal...

1.249,88000

1.249,88000

COST DIRECTE

1.249,88000

2.421,40000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

1G8LO05

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.421,40000

Rend.: 1,190

840,53 €

Subministrament i instal·lació de sistema de control
dins armari per a sala de calderes de la Llar d'Infants
amb Loxone. Inclou el següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
2 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
2- Nano 2 Tree Relay
1- Nano DI Tree
Material per a cablejat del quadre.
Inclou muntatge i cablejat d'entrades i sortides,
programació i posada en funcionament
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A010T000

h

Tècnic mig o superior

6,000 /R x

44,76000 =

225,68067

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A012H000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a electricista

PREU
28,46000 =

4,000 /R x

Subtotal...

95,66387
321,34454

321,34454

Materials:
1G8LO05X

u

Subministrament i instal·lació de sistema de control
dins armari per a sala de calderes de la Llar d'Infants
amb Loxone. Inclou el següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
2 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
2- Nano 2 Tree Relay
1- Nano DI Tree
Material per a cablejat del quadre.

1,000

519,19000 =

x

Subtotal...

519,19000

519,19000

COST DIRECTE

519,19000

840,53454

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m²

ADE010

COST EXECUCIÓ MATERIAL

840,53454

Rend.: 1,000

46,17 €

Tall de paviment asfaltic, per a pas d'instal·lacions, de
0,4m d'amplada, i posterior reparat del mateix. Inclús
transport de la maquinaria, retirada dels materials
sobrants i càrrega a camió, transport a abocador
autoritzat i pagament del cànon corresponent, i
posterior execució de l'asfaltat amb mateixes
característiques. Totalment acabat.

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
MO062

h

Peó ordinari construcció.

14,00000 =

1,492 /R x

Subtotal...

20,88800
20,88800

20,88800

Maquinària:
MQ01EXN030

h

Excavadora hidràulica s/pneumàtics 100 CV.

36,92000 =

0,336 /R x

Subtotal...

12,40512
12,40512

12,40512

Materials:
MT07AME010D

m²

MT1D73J812

m³

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.

0,600

x

0,96000 =

0,57600

0,180

x

63,29000 =

11,39220

Subtotal...

11,96820

11,96820

Altres:
%ZZ

%

Mitjans auxiliars

2,00 % S/

45,26150 =
Subtotal...

COST DIRECTE

0,90523
0,90523

0,90523

46,16655

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

46,16655
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

ADE010B

m³

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases
per a pas d'instal·lacions fins a una profunditat de 2 m,
en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a
aconseguir la cota de profunditat indicada en el
Projecte i posterior reompliment de les mateixes amb
terreny de la pròpia excavació, mitjançant
ccompactació mecànica. Inclús transport de la
maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació,
extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió dels sobrants,
repompliment de les rases, compactació de la terra en
tongades de 30cm amb compactador mecànic. La terra
obtinguda s'emprarà a la mateixa obra en actuacions
posteriors. Fins i tot part proporcional de mitjans
auxiliars.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

34,16 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
MO040

h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

0,063 /R x

23,30000 =

1,46790

MO111

h

Peó ordinari construcció.

0,261 /R x

19,47000 =

5,08167

Subtotal...

6,54957

6,54957

Maquinària:
MQ01EXN020B

h

Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115
kW.

46,79000 =

0,350 /R x

Subtotal...

16,37650
16,37650

16,37650

Materials:
MT01ARA010

m³

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.

0,400

10,96000 =

x

Subtotal...

4,38400
4,38400

4,38400

Partides d'obra:
ADR010B

m³

Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra
de la pròpia excavació, i compactació al 90% del
Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual.

0,500

12,36184 =

x

Subtotal...

6,18092

6,18092

6,18092

Altres:
%ZZ

%

Mitjans auxiliars

2,00 % S/

33,49100 =
Subtotal...

0,66982
0,66982

COST DIRECTE

0,66982

34,16081

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m³

ADR010B

34,16081

Rend.: 1,000

Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra
de la pròpia excavació, i compactació al 90% del
Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual.
Unitats

12,36 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
MO111

h

Peó ordinari construcció.

0,253 /R x

19,47000 =
Subtotal...

4,92591
4,92591

Maquinària:
MQ02CIA020J

h

Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.

0,010 /R x

37,94000 =

0,37940

4,92591
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
MQ02ROP020

h

UA

MQ04CAB010C
MQ04DUA020B

DESCRIPCIÓ

PREU
0,787 /R x

6,76000 =

5,32012

h

Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.
Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW.

0,016 /R x

38,72000 =

0,61952

h

Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.

0,106 /R x

8,25000 =

0,87450

Subtotal...

7,19354

7,19354

Altres:
%ZZ

%

Mitjans auxiliars

2,00 % S/

12,11950 =
Subtotal...

0,24239
0,24239

COST DIRECTE

0,24239

12,36184

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m²

DRS010

12,36184

Rend.: 1,000

Aixecat de paviment existent de vorera, de rajoles de
ciment, picat del material d'unió i demolició de la base
suport, amb mitjans manuals i recuperació del material
per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els
elements constructius contigus. Inclou realització de
base i posterior reposició del material extret. Fins i tot
p/p de mitjans auxiliars, de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes
de l'obra produïts durant els treballs, sobre camió o
contenidor.

25,95 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
MO022

h

Oficial 1ª enrajolador.

0,469 /R x

23,30000 =

10,92770

MO059

h

Ajudant enrajolador.

0,235 /R x

20,68000 =

4,85980

MO104

h

Peó especialitzat construcció.

0,272 /R x

19,15000 =

5,20880

MO105

h

Peó ordinari construcció.

0,202 /R x

17,50000 =

3,53500

Subtotal...

24,53130

24,53130

Materials:
MT08CEM040A

kg

MT09LEC010B

m³

MT09MCR021A

kg

Ciment blanc BL-22,5 X, per pavimentació, en sacs,
segons UNE 80305.
Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.
Adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci,
color gris.

1,000

x

0,13000 =

0,13000

0,001

x

151,33000 =

0,15133

3,000

x

0,21000 =

0,63000

Subtotal...

0,91133

0,91133

Altres:
%ZZ

%

Mitjans auxiliars

2,00 % S/

25,44250 =
Subtotal...

COST DIRECTE

0,50885
0,50885

0,50885

25,95148

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,95148
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

E2225432

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

14,05 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

20,46000 =

0,203 /R x

Subtotal...

4,15338
4,15338

4,15338

Maquinària:
C13161E0

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

48,46000 =

0,203 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,83738
9,83738

1,50%

9,83738
0,06230

COST DIRECTE

14,05306

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m3

E222B232

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,05306

Rend.: 1,000

8,18 €

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

57,21000 =

0,143 /R x

Subtotal...

8,18103
8,18103

COST DIRECTE

8,18103

8,18103

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

E222B432

8,18103

Rend.: 1,000

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora
Unitats

9,15 €

Preu €

Parcial

Import

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

57,21000 =

0,160 /R x

Subtotal...

COST DIRECTE

9,15360
9,15360

9,15360

9,15360

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,15360
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

E2R440E0

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

PREU
Rend.: 1,000
Unitats

38,11 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

20,46000 =

0,750 /R x

Subtotal...

15,34500
15,34500

15,34500

Maquinària:
C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

22,61000 =

1,000 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

22,61000
22,61000

1,00%

22,61000
0,15345

COST DIRECTE

38,10845

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

E2R641J0

38,10845

Rend.: 1,000

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

33,34 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

20,46000 =

0,750 /R x

Subtotal...

15,34500
15,34500

15,34500

Maquinària:
C1RA2900

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

17,84000 =

1,000 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

17,84000
17,84000

1,00%

17,84000
0,15345

COST DIRECTE

33,33845

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
E545N2PD

m2

33,33845

Rend.: 1,000

Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30
%, formada per dues planxes, la inferior és un perfil
nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4
nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre
55 i 70 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre
60 i 112 cm4 i una massa superficial entre 12 i 14,5
kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782, la superior és un perfil nervat de
planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 3 nervis
separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre 100 i
110 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 292 i
294 cm4 i una massa superficial entre 15,5 i 16,5
kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100
mm com a separadors i aïllament amb placa de llana
mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm
col·locat amb fixacions mecàniques
Unitats

Preu €

66,83 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400 /R x

24,50000 =

9,80000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,100 /R x

21,75000 =

2,17500

Subtotal...

11,97500

11,97500

Materials:
B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

B0CH81M0

m2

B0CH89M0

m2

B44ZB052

kg

B7C9GCP0

m2

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària
entre 100 i 110 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 292 i 294 cm4 i una massa superficial entre 15,5 i
16,5 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la
norma UNE-EN 14782
Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària
entre 55 i 70 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 60 i 112 cm4 i una massa superficial entre 12 i
14,5 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la
norma UNE-EN 14782
Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C,
Z i omega, tallat a mida i galvanitzat
Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
126 a 160 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK i resistència
tèrmica >= 2,308 m2.K/W

16,500

x

0,16000 =

2,64000

1,050

x

15,68000 =

16,46400

1,050

x

13,58000 =

14,25900

3,000

x

1,24000 =

3,72000

1,000

x

17,47000 =

17,47000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

54,55300
2,50%

54,55300
0,29938

COST DIRECTE

66,82738

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EE2CU703

66,82738

Rend.: 1,000

Sistema d'aspiració de pèl·lets de magatzem de
combustible in situ per a l'alimentació de caldera de
potència nominal 100 < P =< 200 kW, constituït per un
dipòsit de pèl·lets amb una capacitat de 270 kg dotat
de sistema d'aspiració interna i connectat a la caldera i
un cargol rígid d'extracció de combustible ubicat al fons
del magatzem de 4 m de llargària màxima, ambdós
units pels tubs de transport i retorn (fins a 5 m de
recorregut), inclosos el passamurs de la paret del
magatzem, l'accionament del cargol extractor per
motorreductor elèctric monofàsic (230 V 50 Hz) i els
accessoris d'adaptació i connexió a la caldera, col·locat
Unitats

6.589,49 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

2,000 /R x

25,32000 =

50,64000

A013G000

h

Ajudant calefactor

2,000 /R x

21,72000 =

43,44000

Subtotal...
Materials:

94,08000

94,08000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BE2CU703

UA
u

DESCRIPCIÓ
Sistema d'aspiració de pel·lets per a l'alimentació de
caldera de potència nominal 100 < P =< 200 kW,
constituït per un dipòsit de pèl·lets amb una capacitat
de 270 kg dotat de sistema d'aspiració interna i
connectat a la caldera i un cargol rígid d'extracció de
combustible ubicat al fons del magatzem de 4 m de
llargària màxima, ambdós units pels tubs de transport i
retorn (fins a 5 m de recorregut), inclosos el passamurs
de la paret del magatzem, l'accionament del cargol
extractor per motorreductor elèctric monofàsic (230 V
50 Hz) i els accessoris d'adaptació i connexió a la
caldera

PREU
1,000

6.494,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6.494,00000

6.494,00000
1,50%

6.494,00000
1,41120

COST DIRECTE

6.589,49120

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

EE2CUG01

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6.589,49120

Rend.: 1,000

722,49 €

Cargol flexible per a acoblar a sitja de superfície, per al
transport de pèl·lets entre sitja i caldera al mateix nivell,
per a calderes de fins a 100 kW de potència nominal,
d'1m de llargària, inclòs el motorreductor elèctric
monofàsic (230 V 50 Hz), els accessoris d'adaptació i
connexió a la caldera i l'acoblament amb el mecanisme
d'extracció de la sitja, col.locat
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

2,000 /R x

25,32000 =

50,64000

A013G000

h

Ajudant calefactor

2,000 /R x

21,72000 =

43,44000

Subtotal...

94,08000

94,08000

Materials:
BE2CUG01

u

Cargol flexible per a acoblar a sitja de superfície, per al
transport de pèl·lets entre sitja i caldera al mateix nivell,
per a calderes de fins a 100 kW de potència nominal,
d'1m de llargària, inclòs el motorreductor elèctric
monofàsic (230 V 50 Hz), els accessoris d'adaptació i
connexió a la caldera i l'acoblament amb el mecanisme
d'extracció de la sitja

1,000

627,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

627,00000

627,00000
1,50%

627,00000
1,41120

COST DIRECTE

722,49120

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
EE41B172

u

722,49120

Rend.: 1,000

Mòdul recte llarg 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, col·locat
Unitats

Preu €

139,77 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

1,000 /R x

25,32000 =

25,32000

A013G000

h

Ajudant calefactor

1,000 /R x

21,72000 =

21,72000

Subtotal...

47,04000

47,04000

Materials:
BE41B172

u

BEW4S271

u

BEY41170

u

Mòdul recte llarg 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
260 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 260 mm de diàmetre
exterior

1,000

x

81,02000 =

81,02000

0,330

x

14,31000 =

4,72230

1,000

x

5,81000 =

5,81000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

91,55230
2,50%

91,55230
1,17600

COST DIRECTE

139,76830

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EE41B1A2

139,76830

Rend.: 1,000

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 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
Unitats

210,12 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor

1,500 /R x

25,32000 =

37,98000

1,500 /R x

21,72000 =

32,58000

Subtotal...

70,56000

70,56000

Materials:
BE41B1A2

u

BEW4S2A1

u

BEY411A0

u

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 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
360 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 360 mm de diàmetre
exterior

1,000

x

123,94000 =

123,94000

0,330

x

18,54000 =

6,11820

1,000

x

7,74000 =

7,74000

Subtotal...

137,79820

137,79820
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

2,50%

1,76400

COST DIRECTE

210,12220

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EE41B572

210,12220

Rend.: 1,000

Mòdul extensible llarg 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, col·locat
Unitats

157,67 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

1,000 /R x

25,32000 =

25,32000

A013G000

h

Ajudant calefactor

1,000 /R x

21,72000 =

21,72000

Subtotal...

47,04000

47,04000

Materials:
BE41B572

u

BEW4S271

u

BEY41170

u

Mòdul extensible llarg 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
260 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 260 mm de diàmetre
exterior

1,000

x

98,92000 =

98,92000

0,330

x

14,31000 =

4,72230

1,000

x

5,81000 =

5,81000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

109,45230
2,50%

109,45230
1,17600

COST DIRECTE

157,66830

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EE41B7A2

157,66830

Rend.: 1,000

Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 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
Unitats

147,36 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor

0,750 /R x

25,32000 =

18,99000

0,750 /R x

21,72000 =

16,29000

Subtotal...
Materials:

35,28000

35,28000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BE41B7A2

u

UA

BEW4S2A1

u

BEY411A0

u

DESCRIPCIÓ
Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 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
360 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 360 mm de diàmetre
exterior

PREU
1,000

x

84,92000 =

84,92000

1,000

x

18,54000 =

18,54000

1,000

x

7,74000 =

7,74000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

111,20000
2,50%

111,20000
0,88200

COST DIRECTE

147,36200

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EE41BB72

147,36200

Rend.: 1,000

Derivació T a 90° 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, col·locada

176,57 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor

1,000 /R x

25,32000 =

25,32000

Ajudant calefactor

1,000 /R x

21,72000 =

21,72000

Subtotal...

47,04000

47,04000

Materials:
BE41BB72

u

BEW4S271

u

BEY41170

u

Derivació T a 90° 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
260 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 260 mm de diàmetre
exterior

1,000

x

108,23000 =

108,23000

1,000

x

14,31000 =

14,31000

1,000

x

5,81000 =

5,81000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

128,35000
2,50%

COST DIRECTE

128,35000
1,17600
176,56600

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

176,56600
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

EE41BBA2

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 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·locada
Unitats

252,09 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor

1,500 /R x

25,32000 =

37,98000

Ajudant calefactor

1,500 /R x

21,72000 =

32,58000

Subtotal...

70,56000

70,56000

Materials:
BE41BBA2

u

BEW4S2A1

u

BEY411A0

u

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 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
360 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 360 mm de diàmetre
exterior

1,000

x

153,49000 =

153,49000

1,000

x

18,54000 =

18,54000

1,000

x

7,74000 =

7,74000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

179,77000
2,50%

179,77000
1,76400

COST DIRECTE

252,09400

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EE41BCA2

252,09400

Rend.: 1,000

Derivació T a 135° per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 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·locada
Unitats

367,32 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

1,500 /R x

25,32000 =

37,98000

A013G000

h

Ajudant calefactor

1,500 /R x

21,72000 =

32,58000

Subtotal...

70,56000

Materials:
BE41BCA2

u

Derivació T a 135° per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 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

1,000

x

268,72000 =

268,72000

70,56000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BEW4S2A1

u

UA

BEY411A0

u

DESCRIPCIÓ
Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de
360 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 360 mm de diàmetre
exterior

PREU
1,000

x

18,54000 =

18,54000

1,000

x

7,74000 =

7,74000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

295,00000
2,50%

295,00000
1,76400

COST DIRECTE

367,32400

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

EE41BDA2

COST EXECUCIÓ MATERIAL

367,32400

Rend.: 1,000

80,40 €

Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 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
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,375 /R x

25,32000 =

9,49500

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,375 /R x

21,72000 =

8,14500

Subtotal...

17,64000

17,64000

Materials:
BE41BDA2

u

BEY411A0

u

Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 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
Part proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 360 mm de diàmetre
exterior

1,000

x

54,58000 =

54,58000

1,000

x

7,74000 =

7,74000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

62,32000
2,50%

62,32000
0,44100

COST DIRECTE

80,40100

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EE41BKA2

80,40100

Rend.: 1,000

Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 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
Unitats

307,94 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,750 /R x

25,32000 =

18,99000

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013G000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant calefactor

PREU
21,72000 =

0,750 /R x

Subtotal...

16,29000
35,28000

35,28000

Materials:
BE41BKA2

u

BEY411A0

u

Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 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
Part proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 360 mm de diàmetre
exterior

1,000

x

264,04000 =

264,04000

1,000

x

7,74000 =

7,74000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

271,78000
2,50%

271,78000
0,88200

COST DIRECTE

307,94200

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

EE41JG79

COST EXECUCIÓ MATERIAL

307,94200

Rend.: 1,000

23,76 €

Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 200 mm de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,125 /R x

25,32000 =

3,16500

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,125 /R x

21,72000 =

2,71500

Subtotal...

5,88000

5,88000

Materials:
BE41JG79

u

Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 200 de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1

1,000

17,73000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

17,73000

17,73000
2,50%

17,73000
0,14700

COST DIRECTE

23,75700

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EE41JGA9

23,75700

Rend.: 1,000

Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 300 mm de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat
Unitats

42,24 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor

0,375 /R x

25,32000 =

9,49500

0,375 /R x

21,72000 =

8,14500

Subtotal...

17,64000

17,64000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
BE41JGA9

UA
u

DESCRIPCIÓ
Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 300 de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1

PREU
1,000

24,16000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

24,16000

24,16000
2,50%

24,16000
0,44100

COST DIRECTE

42,24100

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EE41JR79

42,24100

Rend.: 1,000

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual,
de 200 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1,
col·locada
Unitats

39,06 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,125 /R x

25,32000 =

3,16500

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,125 /R x

21,72000 =

2,71500

Subtotal...

5,88000

5,88000

Materials:
BE41JR79

u

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual,
de 200 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1

1,000

33,03000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

33,03000

33,03000
2,50%

33,03000
0,14700

COST DIRECTE

39,05700

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EE41JRA9

39,05700

Rend.: 1,000

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual,
de 300 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1,
col·locada

65,74 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,375 /R x

25,32000 =

9,49500

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,375 /R x

21,72000 =

8,14500

Subtotal...

17,64000

17,64000

Materials:
BE41JRA9

u

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual,
de 300 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1

1,000

47,66000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

47,66000

47,66000
2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

47,66000
0,44100
65,74100
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

EEU52955

65,74100

Rend.: 1,000

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat
roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment
muntat i probat.
Unitats

25,52 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

25,32000 =

0,250 /R x

Subtotal...

6,33000
6,33000

6,33000

Materials:
BEU52955

u

Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre,
d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C

1,000

19,10000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

19,10000
19,10000

1,50%

19,10000
0,09495

COST DIRECTE

25,52495

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

EFQ32CEK

25,52495

Rend.: 1,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix
Unitats

10,29 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,095 /R x

25,32000 =

2,40540

A013M000

h

Ajudant muntador

0,095 /R x

21,75000 =

2,06625

Subtotal...

4,47165

4,47165

Materials:
BFQ32CEA

m

BFYQ3080

u

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,020

x

5,53000 =

5,64060

0,500

x

0,22000 =

0,11000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,75060
1,50%

COST DIRECTE

5,75060
0,06707
10,28932

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,28932
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
m

EFQ32EPK

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

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 114 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

18,96 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,120 /R x

25,32000 =

3,03840

A013M000

h

Ajudant muntador

0,120 /R x

21,75000 =

2,61000

Subtotal...

5,64840

5,64840

Materials:
BFQ32EPA

m

BFYQ3090

u

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 114 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

1,020

x

12,84000 =

13,09680

0,500

x

0,27000 =

0,13500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

13,23180
1,50%

13,23180
0,08473

COST DIRECTE

18,96493

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

EFQ3GC9K

18,96493

Rend.: 1,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

12,92 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,080 /R x

25,32000 =

2,02560

A013M000

h

Ajudant muntador

0,080 /R x

21,75000 =

1,74000

Subtotal...

3,76560

3,76560

Materials:
BFQ3GC9A

m

BFYQ3080

u

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,020

x

8,81000 =

8,98620

0,500

x

0,22000 =

0,11000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,09620
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,09620
0,05648
12,91828
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

EFQ3GCBK

12,91828

Rend.: 1,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix. Muntatge
aïllament.
Unitats

14,08 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,090 /R x

25,32000 =

2,27880

0,090 /R x

21,75000 =

1,95750

Subtotal...

4,23630

4,23630

Materials:
BFQ3GCBA

m

BFYQ3080

u

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,020

x

9,48000 =

9,66960

0,500

x

0,22000 =

0,11000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,77960
1,50%

9,77960
0,06354

COST DIRECTE

14,07944

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

EFQ7N05

14,07944

Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge de Node per a dues
derivacions en T de canonades de 32-32-32 DUO,
tipus Rehau RAUVITHERM o similar. Un per a la
canonada d'impulsió i l'altre per a la canonada de
retorn. La derivació estarà composada per:
- Acessoris metàl·lics d'unió de les 3 canonades
- Maniguet de la coberta per l'aïllament
- Líquid de l'aïllament
- Fulls termoretràctils per a la unió del maniguet de la
coberta de l'aïllament amb la coberta del tub.

237,90 €

El maniguet de la coberta de l'aïllament estarà fabricat
amb material PE-HD resistent als impactes i a la
pressió. La unió termoretràctil estarà prevista pel seu
interior amb una adhesiu termofusible per tal de
garantir l'estanquitat de la unió.
Totalment muntada i provada.
Unitats

Preu €

Parcial

Materials:
11394921001

u

Casquet corredís REHAU SDR11 32x2,9mm

6,000

x

2,39000 =

14,34000

11690631001

u

2,000

x

14,22000 =

28,44000

13300241001

u

Te REHAU SDR11, de diàmetre 32x2,9mm, mitjançant
casquet corredís
Maniguet exterior en T RVT Petit 90-162

1,000

x

175,72000 =

175,72000

14502071001

u

Espuma per maniguet T RAUVITHERM Petit

1,000

x

19,40000 =

19,40000

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

237,90000
1,50%

237,90000
0,00000

COST DIRECTE

237,90000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

EFQ7N16

237,90000

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de transcisió de
canonada UNO a DUO RAUVITHERM de 32mm, tipus
Rehau o similar. Té una longitud total de 1,8m. La
canonada interior serà de PE-Xa amb barrera
antidifusió d'oxigen. l'Aïllament serà d'espuma
semirrígida de poluretà lliure de CFC's, espumada amb
pentà.

918,76 €

Totalment muntada i provada.
Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
11320131001T

m

Doble canonada REHAU RAUVITHERM SDR 11 de
diàmetre 32mm x 2,9 mm de gruix
Canonada REHAU RAUVITHERM SDR 11 de diàmetre
32mm x 2,9 mm de gruix
Casquet corredís REHAU SDR11 32x2,9mm

1,000

x

28,98000 =

28,98000

11320631001T

m

3,000

x

18,88000 =

56,64000

11394921001

u

8,000

x

2,39000 =

19,12000

11690131001

u

4,000

x

20,56000 =

82,24000

1,000

x

312,14000 =

312,14000

u

Maneguet d'unió REHAU SDR11, de diàmetre
32x2,9mm, mitjançant casquet corredís
Peça bifurcada preaïllada SDR 11 transcisió UNO a
DUO 32mm/91 A 32+32/111
Maniguet exterior en I RVT Petit 120-150

12403541001

u

13300681001
14502051001

3,000

x

120,48000 =

361,44000

u

Espuma per maniguet I RAUVITHERM Petit

3,000

x

19,40000 =

58,20000

Subtotal...

918,76000

COST DIRECTE

918,76000

918,76000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

EG151612

COST EXECUCIÓ MATERIAL

918,76000

Rend.: 1,000

15,29 €

Subministrament i instal·lació de caixa de derivació
quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

28,46000 =

8,53800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

24,41000 =

3,66150

Subtotal...

12,19950

12,19950

Materials:
BG151612

u

BGW15000

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000

x

2,55000 =

2,55000

1,000

x

0,36000 =

0,36000

Subtotal...

2,91000

2,91000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,18299

COST DIRECTE

15,29249

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EG1B0662

15,29249

Rend.: 1,000

Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i
finestreta, muntat superficialment
Unitats

295,51 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

0,330 /R x

28,46000 =

9,39180

0,330 /R x

24,41000 =

8,05530

Subtotal...

17,44710

17,44710

Materials:
BG1B0660

u

BGW1B000

u

Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i
finestreta
Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

1,000

x

272,22000 =

272,22000

1,000

x

5,58000 =

5,58000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

277,80000
1,50%

277,80000
0,26171

COST DIRECTE

295,50881

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

EG21251H

295,50881

Rend.: 1,000

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

3,04 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,035 /R x

28,46000 =

0,99610

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

24,41000 =

1,22050

Subtotal...

2,21660

2,21660

Materials:
BG212510

m

BGW21000

u

Tub rígid de PVC, de 16 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

1,020

x

0,62000 =

0,63240

1,000

x

0,16000 =

0,16000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,79240
1,50%

COST DIRECTE

0,79240
0,03325
3,04225

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,04225
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
m

EG21271H

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació tub rígid de PVC, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment
Unitats

3,37 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

28,46000 =

1,13840

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

24,41000 =

1,22050

Subtotal...

2,35890

2,35890

Materials:
BG212710

m

BGW21000

u

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

1,020

x

0,80000 =

0,81600

1,000

x

0,16000 =

0,16000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,97600
1,50%

0,97600
0,03538

COST DIRECTE

3,37028

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

EG2A3515L77H

3,37028

Rend.: 1,000

Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de
40x 90 mm ref. 73072-2 de la serie Canal 73 d'UNEX ,
amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre
paraments
Unitats

16,78 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,100 /R x

28,46000 =

2,84600

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

24,41000 =

1,22050

Subtotal...
Materials:

4,06650

4,06650
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BG2A3595L77H

BGW2A200

UA
m

DESCRIPCIÓ
Canal Unex 40x90 en U23X, de tapa exterior, per a la
distribució amb possibilitat d'adaptació de mecanismes.
Compartimentació flexible per a la conducció i
protecció de cables elèctrics i de comunicacions.
Apta per a ús en intempèrie.
Base perforada cada 250mm.
S'inclou un pont per a cada 0, 5m.
Longitud: 3m.
Color: Blanc. Recomanades ICT. Seguretat: mecànica
(protecció contra impactes IK08), elèctrica (material
aïllant, IP4X muntada sobre paret) i en cas d'incendi
(assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de
la flama). Facilitat d'instal·lació.
Muntatge a pressió de la tapa (no cal lliscar per a
muntar-la).
El pont reté els cables i permet accés independent a
cada circuit.
Homogeneïtat de colors entre elements d'acabat,
adaptadors, caixes de mecanismes i canal.
Pot pintar. Llibertat d'elecció i combinació de
mecanismes amb marc i placa, amb o sense caixa.
Envà mòbil amb muntatge frontal., ref. 73072-2 de la
serie Canal 73 d'UNEX
Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques,
d'amplària fins a 110 mm

u

PREU
1,020

x

11,98000 =

12,21960

1,000

x

0,43000 =

0,43000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

12,64960
1,50%

12,64960
0,06100

COST DIRECTE

16,77710

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m

EG319334

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,77710

Rend.: 1,000

1,88 €

Subministrament i instal·lació cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

28,46000 =

0,42690

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

24,41000 =

0,36615

Subtotal...

0,79305

0,79305

Materials:
BG319330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020

1,05000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,07100

1,07100
1,50%

COST DIRECTE

1,07100
0,01190
1,87595

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,87595
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
m

EG319554

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub
Unitats

5,01 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

28,46000 =

1,13840

Ajudant electricista

0,040 /R x

24,41000 =

0,97640

Subtotal...

2,11480

2,11480

Materials:
BG319550

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020

2,81000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,86620

2,86620
1,50%

2,86620
0,03172

COST DIRECTE

5,01272

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

EG319634

5,01272

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

2,49 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

28,46000 =

0,42690

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

24,41000 =

0,36615

Subtotal...

0,79305

0,79305

Materials:
BG319630

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020

1,65000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,68300

1,68300
1,50%

1,68300
0,01190

COST DIRECTE

2,48795

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

EG325124

2,48795

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub
Unitats

1,03 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

28,46000 =

0,42690

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

24,41000 =

0,36615

Subtotal...

0,79305

0,79305
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
BG325120

UA
m

DESCRIPCIÓ
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

PREU
1,020

0,22000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,22440

0,22440
1,50%

0,22440
0,01190

COST DIRECTE

1,02935

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

EG325134

1,02935

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub
Unitats

1,16 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

28,46000 =

0,42690

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

24,41000 =

0,36615

Subtotal...

0,79305

0,79305

Materials:
BG325130

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

1,020

0,35000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,35700

0,35700
1,50%

0,35700
0,01190

COST DIRECTE

1,16195

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EG415AJD

1,16195

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació interruptor automàtic
magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

78,16 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

0,230 /R x

28,46000 =

6,54580

0,200 /R x

24,41000 =

4,88200

Subtotal...

11,42780

Materials:
BG415AJD

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

66,09000 =

66,09000

1,000

x

0,47000 =

0,47000

11,42780
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

66,56000
1,50%

66,56000
0,17142

COST DIRECTE

78,15922

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EG415D57

78,15922

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Unitats

38,27 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

28,46000 =

5,69200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

24,41000 =

4,88200

Subtotal...

10,57400

10,57400

Materials:
BG415D57

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

27,07000 =

27,07000

1,000

x

0,47000 =

0,47000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

27,54000
1,50%

27,54000
0,15861

COST DIRECTE

38,27261

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EG42439D

38,27261

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació interruptor diferencial de
la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Unitats

107,08 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

28,46000 =

9,96100

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

24,41000 =

4,88200

Subtotal...

14,84300

Materials:
BG42439D

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

1,000

x

91,58000 =

91,58000

14,84300
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BGW42000

UA
u

DESCRIPCIÓ
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

PREU
1,000

0,43000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,43000
92,01000

1,50%

92,01000
0,22265

COST DIRECTE

107,07564

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EG4243JD

107,07564

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació interruptor diferencial de
la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Unitats

165,08 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

28,46000 =

14,23000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

24,41000 =

4,88200

Subtotal...

19,11200

19,11200

Materials:
BG4243JD

u

BGW42000

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x

145,25000 =

145,25000

1,000

x

0,43000 =

0,43000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

145,68000
1,50%

145,68000
0,28668

COST DIRECTE

165,07868

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EG482125

165,07868

Rend.: 1,000

Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN
Unitats

125,32 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

28,46000 =

5,69200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

24,41000 =

4,88200

Subtotal...
Materials:

10,57400

10,57400
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BG482125

u

UA

BGW48000

u

DESCRIPCIÓ
Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

PREU
1,000

x

114,12000 =

114,12000

1,000

x

0,47000 =

0,47000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

114,59000
1,50%

114,59000
0,15861

COST DIRECTE

125,32261

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EG482325

125,32261

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació protector per a
sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N),
PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898
de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat
en perfil DIN
Unitats

298,72 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,230 /R x

28,46000 =

6,54580

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

24,41000 =

4,88200

Subtotal...

11,42780

11,42780

Materials:
BG482325

u

BGW48000

u

Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000

x

286,65000 =

286,65000

1,000

x

0,47000 =

0,47000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

287,12000
1,50%

287,12000
0,17142

COST DIRECTE

298,71922

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

EG48A222

COST EXECUCIÓ MATERIAL

298,71922

Rend.: 1,000

89,42 €

Protector per a sobretensions transitòries, bipolar
(1P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

28,46000 =

8,53800

Ajudant electricista

0,200 /R x

24,41000 =

4,88200

Subtotal...
Materials:

13,42000

13,42000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BG48A222

u

UA

BGW48000

u

DESCRIPCIÓ
Protector per a sobretensions transitòries, bipolar
(1P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre
carril DIN
Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

PREU
1,000

x

75,33000 =

75,33000

1,000

x

0,47000 =

0,47000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

75,80000
1,50%

75,80000
0,20130

COST DIRECTE

89,42130

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EG4R4FS0

89,42130

Rend.: 1,000

Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format
per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a
un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1
segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió
Unitats

91,37 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,310 /R x

28,46000 =

8,82260

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

24,41000 =

1,22050

Subtotal...

10,04310

10,04310

Materials:
BG4R4FS0

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format
per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a
un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1
segons UNE-EN 60947-4-1

1,000

81,18000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

81,18000

81,18000
1,50%

81,18000
0,15065

COST DIRECTE

91,37375

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EG62D19J

91,37375

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació interruptor, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntat superficialment
Unitats

14,10 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

28,46000 =

4,26900

A013H000

h

Ajudant electricista

0,183 /R x

24,41000 =

4,46703

Subtotal...

8,73603

Materials:
BG62D19J

u

BGW62000

u

Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000

x

4,80000 =

4,80000

1,000

x

0,43000 =

0,43000

8,73603
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,23000
1,50%

5,23000
0,13104

COST DIRECTE

14,09707

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EG63B152

14,09707

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació presa de corrent bipolar
amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu mitjà, muntada superficialment
Unitats

11,25 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

0,150 /R x

28,46000 =

4,26900

0,183 /R x

24,41000 =

4,46703

Subtotal...

8,73603

8,73603

Materials:
BG63B152

u

BGW63000

u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu mitjà
Part proporcional d'accessoris per a endolls

1,000

x

1,93000 =

1,93000

1,000

x

0,45000 =

0,45000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,38000
1,50%

2,38000
0,13104

COST DIRECTE

11,24707

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EG64B173

11,24707

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de polsador amb
enclavament i retorn per gir, de superfície, 10 A 250 V,
amb 2 contactes NC, preu alt

12,77 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

28,46000 =

4,26900

A013H000

h

Ajudant electricista

0,183 /R x

24,41000 =

4,46703

Subtotal...

8,73603

8,73603

Materials:
BG64B173

u

BGW64000

u

Polsador amb enclavament i retorn per gir, de
superfície, 10 A 250 V, amb 2 contactes NC, amb tecla,
preu alt,
Part proporcional d'accessoris per a polsadors

1,000

x

3,43000 =

3,43000

1,000

x

0,47000 =

0,47000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,90000
1,50%

COST DIRECTE

3,90000
0,13104
12,76707

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,76707
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

EH6B39T1

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació llumenera d'emergència
antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i
envoltant de fosa d'alumini sobre base d'ABS, amb una
làmpada de baix consum d'11 W de potència i una
làmpada de senyalització, flux aproximat de 575
lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 50 m2, amb grau de
protecció IP 65, de classe II de protecció contra xocs
elèctrics, col·locat superficialment
Unitats

358,53 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

28,46000 =

5,69200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

24,41000 =

4,88200

Subtotal...

10,57400

10,57400

Materials:
BH6B39T1

u

BHW61000

u

Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor
cilíndric de vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini
sobre base d'ABS, amb una làmpada de baix consum
d'11 W de potència i una làmpada de senyalització, flux
aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a
cobrir una superfície aproximada de 50 m2, amb grau
de protecció IP 65, de classe II de protecció contra
xocs elèctrics, per a col·locar superficialment
Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

1,000

x

347,24000 =

347,24000

1,000

x

0,56000 =

0,56000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

347,80000
1,50%

347,80000
0,15861

COST DIRECTE

358,53261

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

EHA1H5R4

COST EXECUCIÓ MATERIAL

358,53261

Rend.: 1,000

88,08 €

Subministrament i instal·lació llumenera industrial amb
reflector simètric i 2 tubs LED de 15W, de forma
rectangular, amb xassís polièster, muntada
superficialment al sostre.

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

28,46000 =

8,53800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300 /R x

24,41000 =

7,32300

Subtotal...

15,86100

15,86100

Materials:
BHA1H5R0

u

BHWA1000

u

Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs led
de 15 W, de forma rectangular, amb xassís polièster
Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials
amb tubs fluorescents

1,000

x

70,50000 =

70,50000

1,000

x

1,48000 =

1,48000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

71,98000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

71,98000
0,23792
88,07891
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

EM111510

88,07891

Rend.: 1,000

Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-5, amb base d'encastar, encastat
Unitats

33,10 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,240 /R x

25,32000 =

6,07680

0,240 /R x

21,75000 =

5,22000

Subtotal...

11,29680

11,29680

Materials:
BM111510

u

BMY11000

u

Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-5, amb base d'encastar
Part proporcional d'elements especials per a detectors

1,000

x

21,28000 =

21,28000

1,000

x

0,35000 =

0,35000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

21,63000
1,50%

21,63000
0,16945

COST DIRECTE

33,09625

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EM121206

33,09625

Rend.: 1,000

Central de detecció d'incendis convencional per a 2
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de
zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret
Unitats

219,78 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

1,200 /R x

25,32000 =

30,38400

Ajudant muntador

1,200 /R x

21,75000 =

26,10000

Subtotal...

56,48400

56,48400

Materials:
BM121200

u

BMY12000

u

Central de detecció d'incendis convencional per a 2
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de
zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma
Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000

x

161,80000 =

161,80000

1,000

x

0,65000 =

0,65000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

162,45000
1,50%

COST DIRECTE

162,45000
0,84726
219,78126

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

219,78126
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

EM131222

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'exterior
Unitats

58,25 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240 /R x

25,32000 =

6,07680

A013M000

h

Ajudant muntador

0,240 /R x

21,75000 =

5,22000

Subtotal...

11,29680

11,29680

Materials:
BM131222

u

BMY13000

u

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació exterior
Part proporcional d'elements especials per a sirenes

1,000

x

46,20000 =

46,20000

1,000

x

0,58000 =

0,58000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

46,78000
1,50%

46,78000
0,16945

COST DIRECTE

58,24625

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EM141202

58,24625

Rend.: 1,000

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, muntat superficialment

124,54 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240 /R x

25,32000 =

6,07680

A013M000

h

Ajudant muntador

0,240 /R x

21,75000 =

5,22000

Subtotal...

11,29680

11,29680

Materials:
BM141202

u

BMY14000

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, per a muntar superficialment
Part proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

1,000

x

112,78000 =

112,78000

1,000

x

0,29000 =

0,29000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

113,07000
1,50%

COST DIRECTE

113,07000
0,16945
124,53625

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

124,53625
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

EN315327

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10
bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Unitats

22,13 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,165 /R x

25,32000 =

4,17780

A013M000

h

Ajudant muntador

0,165 /R x

21,75000 =

3,58875

Subtotal...

7,76655

7,76655

Materials:
BN315320

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10
bar de PN i preu alt

1,000

14,25000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

14,25000

14,25000
1,50%

14,25000
0,11650

COST DIRECTE

22,13305

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EN316727

22,13305

Rend.: 1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

18,65 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

25,32000 =

5,06400

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

21,75000 =

4,35000

Subtotal...

9,41400

9,41400

Materials:
BN316720

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar
de PN i preu alt

1,000

9,09000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,09000

9,09000
1,50%

9,09000
0,14121

COST DIRECTE

18,64521

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EN318A27

18,64521

Rend.: 1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment
Unitats

48,50 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

25,32000 =

6,33000

Ajudant muntador

0,250 /R x

21,75000 =

5,43750

Subtotal...
Materials:

11,76750

11,76750
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BN318A20

UA
u

DESCRIPCIÓ
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt

PREU
1,000

36,56000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

36,56000

36,56000
1,50%

36,56000
0,17651

COST DIRECTE

48,50401

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EN712643

48,50401

Rend.: 1,000

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de
diàmetre nominal 1'' i kvs=10, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de
senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada
Unitats

330,00 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,280 /R x

25,32000 =

7,08960

A013M000

h

Ajudant muntador

0,280 /R x

21,75000 =

6,09000

Subtotal...

13,17960

13,17960

Materials:
BN712643

u

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de
diàmetre nominal 1'' i kvs=10, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de
senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula

1,000

316,62000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

316,62000

316,62000
1,50%

316,62000
0,19769

COST DIRECTE

329,99729

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EN715456

329,99729

Rend.: 1,000

Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb
rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de
llautó, preu alt, muntada entre tubs

323,87 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,230 /R x

25,32000 =

5,82360

A013M000

h

Ajudant muntador

0,230 /R x

21,75000 =

5,00250

Subtotal...

10,82610

10,82610

Materials:
BN715450

u

Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb
rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de
llautó, preu alt

1,000

x

312,88000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

312,88000

312,88000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

312,88000
0,16239
323,86849
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

EN716456

323,86849

Rend.: 1,000

Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb
rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de
llautó, preu alt, muntada entre tubs
Unitats

329,42 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,280 /R x

25,32000 =

7,08960

0,280 /R x

21,75000 =

6,09000

Subtotal...

13,17960

13,17960

Materials:
BN716450

u

Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb
rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de
llautó, preu alt

1,000

316,04000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

316,04000

316,04000
1,50%

316,04000
0,19769

COST DIRECTE

329,41729

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EN717456

329,41729

Rend.: 1,000

Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb
rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, de
llautó, preu alt, muntada entre tubs

338,90 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

0,280 /R x

25,32000 =

7,08960

Ajudant muntador

0,280 /R x

21,75000 =

6,09000

Subtotal...

13,17960

13,17960

Materials:
BN717450

u

Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb
rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, de
llautó, preu alt

1,000

325,52000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

325,52000

325,52000
1,50%

325,52000
0,19769

COST DIRECTE

338,89729

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

EN8115A4

COST EXECUCIÓ MATERIAL

338,89729

Rend.: 1,000

38,60 €

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic,
muntada en pericó de canalització soterrada
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,375 /R x

25,32000 =

9,49500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,375 /R x

21,75000 =

8,15625

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

17,65125

17,65125

Materials:
BN8115A0

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

1,000

20,68000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

20,68000

20,68000
1,50%

20,68000
0,26477

COST DIRECTE

38,59602

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EN811687

38,59602

Rend.: 1,000

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic,
muntada superficialment

20,75 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

25,32000 =

6,33000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

21,75000 =

5,43750

Subtotal...

11,76750

11,76750

Materials:
BN811680

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

1,000

8,81000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

8,81000

8,81000
1,50%

8,81000
0,17651

COST DIRECTE

20,75401

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EN912177

20,75401

Rend.: 1,000

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment
Unitats

156,31 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,250 /R x

25,32000 =

6,33000

0,250 /R x

21,75000 =

5,43750

Subtotal...

11,76750

11,76750

Materials:
BN912170

u

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt

1,000

x

144,37000 =

Subtotal...

144,37000

144,37000

144,37000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,17651

COST DIRECTE

156,31401

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

ENE18304

COST EXECUCIÓ MATERIAL

156,31401

Rend.: 1,000

30,26 €

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,250 /R x

25,32000 =

6,33000

0,250 /R x

21,75000 =

5,43750

Subtotal...

11,76750

11,76750

Materials:
BNE18300

u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

1,000

18,32000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

18,32000

18,32000
1,50%

18,32000
0,17651

COST DIRECTE

30,26401

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

ENF51347

30,26401

Rend.: 1,000

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb
connexió femella-femella de diàmetre 1 1/4´´, tarada a
3 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada
superficialment

72,61 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

25,32000 =

6,33000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

21,75000 =

5,43750

Subtotal...

11,76750

11,76750

Materials:
BNF51341

u

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb
connexió femella-femella, de diàmetre 1 1/4´´, tarada a
3 bar, 120°C de temperatura màxima

1,000

60,67000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

60,67000

60,67000
1,50%

60,67000
0,17651

COST DIRECTE

72,61401

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
ENFBU010

u

Rend.: 1,000

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16
bar, de preu alt i muntada roscada
Unitats

Mà d'obra:

72,61401

Preu €

31,72 €
Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A012M000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a muntador

0,250 /R x

25,32000 =

6,33000

PREU

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

21,75000 =

5,43750

Subtotal...

11,76750

11,76750

Materials:
BNFBU010

u

Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de
PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a
vàlvula de buidat d'1 polzada

1,000

19,78000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

19,78000

19,78000
1,50%

19,78000
0,17651

COST DIRECTE

31,72401

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m

EP434650

COST EXECUCIÓ MATERIAL

31,72401

Rend.: 1,000

1,72 €

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
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,015 /R x

25,32000 =

0,37980

A013M000

h

Ajudant muntador

0,015 /R x

21,75000 =

0,32625

Subtotal...

0,70605

0,70605

Materials:
BP434650

m

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

1,050

0,96000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,00800

1,00800
1,50%

1,00800
0,01059

COST DIRECTE

1,72464

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EY03E000

1,72464

Rend.: 1,000

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre
i fins a 350 mm de fondària
Unitats

38,59 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

1,300 /R x

21,15000 =
Subtotal...

27,49500
27,49500

27,49500

Maquinària:
C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

1,300 /R x

8,22000 =
Subtotal...

10,68600
10,68600

10,68600
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,41243

COST DIRECTE

38,59342

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2

F2194H11

COST EXECUCIÓ MATERIAL

38,59342

Rend.: 1,000

6,40 €

Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra,
de fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou part
proporcional de demolició de vorada.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

21,15000 =

0,160 /R x

Subtotal...

3,38400
3,38400

3,38400

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,080 /R x

15,65000 =

1,25200

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,030 /R x

57,21000 =

1,71630

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,96830
1,50%

2,96830
0,05076

COST DIRECTE

6,40306

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

F2194XE5

6,40306

Rend.: 1,000

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

9,02 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1105A00

h

C1313330

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,100 /R x

72,48000 =

7,24800

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,031 /R x

57,21000 =

1,77351

Subtotal...

9,02151

COST DIRECTE

9,02151

9,02151

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

F219FBA0

9,02151

Rend.: 1,000

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Unitats

4,65 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

0,150 /R x

21,15000 =
Subtotal...

3,17250
3,17250

Maquinària:
C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

0,150 /R x

9,51000 =

1,42650

3,17250
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,42650
1,50%

1,42650
0,04759

COST DIRECTE

4,64659

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

F2225121

4,64659

Rend.: 1,000

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
i amb les terres deixades a la vora

9,26 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

20,46000 =

0,080 /R x

Subtotal...

1,63680
1,63680

1,63680

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

57,21000 =

0,1328 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,59749
7,59749

1,50%

7,59749
0,02455

COST DIRECTE

9,25884

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

F2285B0F

9,25884

Rend.: 1,000

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM
Unitats

19,35 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

21,15000 =

0,450 /R x

Subtotal...

9,51750
9,51750

9,51750

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121 /R x

57,21000 =

6,92241

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,450 /R x

6,16000 =

2,77200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,69441
1,50%

9,69441
0,14276

COST DIRECTE

19,35467

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

F9365C11

19,35467

Rend.: 1,000

Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
Unitats

78,63 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,150 /R x

27,54000 =

4,13100

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0140000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre

PREU
20,46000 =

0,450 /R x

Subtotal...

9,20700
13,33800

13,33800

Maquinària:
C2005000

h

Regle vibratori

4,43000 =

0,150 /R x

Subtotal...

0,66450
0,66450

0,66450

Materials:
B064100B

m3

Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050

61,36000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

64,42800

64,42800
1,50%

64,42800
0,20007

COST DIRECTE

78,63057

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

FN431697

78,63057

Rend.: 1,000

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada
superficialment

96,57 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,360 /R x

25,32000 =

9,11520

A013M000

h

Ajudant muntador

0,360 /R x

21,75000 =

7,83000

Subtotal...

16,94520

16,94520

Materials:
BN431690

u

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

1,000

79,37000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

79,37000

79,37000
1,50%

COST DIRECTE

79,37000
0,25418
96,56938

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

96,56938
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

FN4316B7

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona
concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada
superficialment. Inclou brida, espàrrecs i junta.
Unitats

153,35 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

0,660 /R x

25,32000 =

16,71120

Ajudant muntador

0,660 /R x

21,75000 =

14,35500

Subtotal...

31,06620

31,06620

Materials:
BN4316B0

u

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

1,000

121,82000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

121,82000

121,82000
1,50%

121,82000
0,46599

COST DIRECTE

153,35219

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

G2225221

153,35219

Rend.: 1,000

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora
Unitats

7,07 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

20,46000 =

0,010 /R x

Subtotal...

0,20460
0,20460

0,20460

Maquinària:
C13124C0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t

0,0403 /R x

170,20000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

6,85906
6,85906

1,50%

COST DIRECTE

6,85906
0,00307
7,06673

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,06673
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

G2265122

m3

Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i
essent necessària la dessecació. Inclou el transport del
material a l'obra.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

19,35 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

21,15000 =

0,350 /R x

Subtotal...

7,40250
7,40250

7,40250

Maquinària:
C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,013 /R x

102,25000 =

1,32925

C1331200

h

Motoanivelladora mitjana

0,010 /R x

74,59000 =

0,74590

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,350 /R x

6,16000 =

2,15600

Subtotal...

4,23115

4,23115

Materials:
B03D5000

m3

Terra adequada

1,200

6,34000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,60800
7,60800

1,50%

7,60800
0,11104

COST DIRECTE

19,35269

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

G2285B0F

19,35269

Rend.: 1,000

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM
Unitats

20,73 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

21,15000 =

0,450 /R x

Subtotal...

9,51750
9,51750

9,51750

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,145 /R x

57,21000 =

8,29545

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,450 /R x

6,16000 =

2,77200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

11,06745
1,50%

11,06745
0,14276

COST DIRECTE

20,72771

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

G9E1520A

20,72771

Rend.: 1,000

Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland
Unitats

24,14 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,323 /R x

27,54000 =

8,89542

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0140000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre

PREU
20,46000 =

0,199 /R x

Subtotal...

4,07154
12,96696

12,96696

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,010

x

1,83000 =

0,01830

B0512401

t

0,0031

x

116,11000 =

0,35994

B9E1M300

m2

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Panot de color de 30x30x2,8 cm, classe 1a, preu mitjà

1,000

x

8,09000 =

8,09000

D0391411

m3

Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

0,0306

x

82,14108 =

2,51352

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,98176
1,50%

10,98176
0,19450

COST DIRECTE

24,14322

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
t

G9H11731

24,14322

Rend.: 1,000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

65,05 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,016 /R x

27,54000 =

0,44064

A0140000

h

Manobre

0,072 /R x

20,46000 =

1,47312

Subtotal...

1,91376

1,91376

Maquinària:
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,010 /R x

75,75000 =

0,75750

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,008 /R x

60,38000 =

0,48304

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x

69,25000 =

0,69250

Subtotal...

1,93304

1,93304

Materials:
B9H11731

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

1,000

61,17000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

61,17000

61,17000
1,50%

61,17000
0,02871

COST DIRECTE

65,04551

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
GK25A230

u

Rend.: 1,000

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els
accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.
Unitats

Mà d'obra:

65,04551

Preu €

28,98 €
Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A012M000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a muntador

0,200 /R x

25,32000 =

5,06400

PREU

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

21,75000 =

4,35000

Subtotal...

9,41400

9,41400

Materials:
BK25A230

u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

1,000

19,42000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

19,42000
19,42000

1,50%

19,42000
0,14121

COST DIRECTE

28,97521

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

H16032ACC

28,97521

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB
DOBLE interior DN 32 mm de PEX-a /SDR11/ PN6,
barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures
de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn,
tipus TERRENDIS. Conformats pels ràcors
plàstic-rosca llautó i pel tap de protecció de l'aïllament.

109,96 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,025 /R x

25,32000 =

0,63300

A013M000

h

Ajudant muntador

0,025 /R x

21,75000 =

0,54375

Subtotal...

1,17675

1,17675

Materials:
DECD16032

u

Tap de protecció DOBLE 160/2x32

2,000

x

7,15000 =

14,30000

HC321M

u

PE-X racor mascle per a calefacció/refrigeració 32/2.9 1'' M

4,000

x

23,60000 =

94,40000

Subtotal...

108,70000

108,70000

Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

7,17 % S/

1,17672 =
Subtotal...

0,08442
0,08442

COST DIRECTE

0,08442

109,96117

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

H16040ACC

109,96117

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB
DOBLE interior DN 40 mm de PEX-a /SDR11/ PN6,
barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures
de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn,
tipus TERRENDIS. Conformats pels ràcors
plàstic-rosca llautó i pel tap de protecció de l'aïllament.
Unitats

163,90 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,100 /R x

25,32000 =

2,53200

0,100 /R x

21,75000 =

2,17500

Subtotal...

4,70700

4,70700
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

DEDC16040

u

Tap protecció DOBLE 160/2x40

2,000

x

7,63000 =

15,26000

HC401.25

u

PE-X racor mascle per a calefacció/refrigeració 40/3.7 1'' M

4,000

x

35,90000 =

143,60000

Subtotal...

158,86000

158,86000

Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

7,17 % S/

4,70701 =
Subtotal...

0,33769
0,33769

COST DIRECTE

0,33769

163,90469

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m

HD16032

COST EXECUCIÓ MATERIAL

163,90469

Rend.: 1,000

51,69 €

Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada
de distribució d’aigua calenta de climatització, fabricada
conforme a la norma europea EN 15632; formada per
un TUB DOBLE interior DN 32 mm de PEX-a /SDR11/
PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a
temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió
– blau/retorn, tipus TERRENDIS. Tub preaïllat amb
aïllament multicapa d’escuma microcel·lular de PEX
flexible i tub evolvent Corrugat de protecció PEAD, amb
doble capa d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV
de 160 mm de diàmetre. Inclou ràcors mascle per a
connexió roscada de llautó.
Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les
canonades, col·locació, fixació de canonades,
senyalització i accessoris varis. Realització de proves
de servei.

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,025 /R x

25,32000 =

0,63300

A013M000

h

Ajudant muntador

0,025 /R x

21,75000 =

0,54375

Subtotal...

1,17675

1,17675

Materials:
BDGZB320

m

HD16032X

m

Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 15 cm d'amplària, de polietilè
Canonada preaïllada doble DN32 PEX (160mm)
Terrendis

1,000

x

0,18000 =

0,18000

1,000

x

50,25000 =

50,25000

Subtotal...

50,43000

50,43000

Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

7,17 % S/

1,17672 =
Subtotal...

COST DIRECTE

0,08442
0,08442

0,08442

51,69117

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

51,69117

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 08/06/21

78

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
m

HD16040

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada
de distribució d’aigua calenta de climatització, fabricada
conforme a la norma europea EN 15632; formada per
un TUB DOBLE interior DN 40 mm de PEX-a /SDR11/
PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a
temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió
– blau/retorn, tipus TERRENDIS. Tub preaïllat amb
aïllament multicapa d’escuma microcel·lular de PEX
flexible i tub evolvent Corrugat de protecció PEAD, amb
doble capa d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV
de 160 mm de diàmetre. Inclou ràcors mascle per a
connexió roscada de llautó.

62,64 €

Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les
canonades, col·locació, fixació de canonades,
senyalització i accessoris varis. Realització de proves
de servei.
Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,025 /R x

25,32000 =

0,63300

A013M000

h

Ajudant muntador

0,025 /R x

21,75000 =

0,54375

Subtotal...

1,17675

1,17675

Materials:
BDGZB320

m

H16040DX

m

Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 15 cm d'amplària, de polietilè
Canonada de distribució d’aigua calenta de
climatització formada per TUB DOBLE portador DN
40mm. Diam exterior amb aïllament de 160mm.

1,000

x

0,18000 =

0,18000

1,000

x

61,20000 =

61,20000

Subtotal...

61,38000

61,38000

Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

7,17 % S/

1,17672 =
Subtotal...

COST DIRECTE

0,08442
0,08442

0,08442

62,64117

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

62,64117
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

IED010

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de línia de control
soterrada, formada per dos tubs protectors de polietilè
de doble paret, de 63 mm de diàmetre per al control,
amb resistència a compressió major de 250 N,
subministrats en rotllo, col·locats sobre llit de sorra de
10 cm d'espessor, degudament compactat i anivellat
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
A l'interior del primer tub de diàmetre 63, es disposaran
dos cables xarxa, categoria 7, de quatre parells
apantallats. Fins i tot fil guia, dues caixes
d'embornament de 30x30 a cada extrem de la tramada
i part proporcional d'actuació a les arquetes cada 40m
(segons plànol). Totalment muntada, connexionada i
provada.
Unitats

13,24 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
MO001

h

Oficial 1ª electricista.

0,054 /R x

20,72000 =

1,11888

MO011

h

Oficial 1ª construcció.

0,042 /R x

17,67000 =

0,74214

MO054

h

Ajudant electricista.

0,051 /R x

17,50000 =

0,89250

MO062

h

Peó ordinari construcció.

0,042 /R x

14,00000 =

0,58800

Subtotal...

3,34152

3,34152

Maquinària:
MQ02CIA020

h

Camió amb cisterna d'aigua.

0,001 /R x

32,14000 =

0,03214

MQ02ROP020

h

0,071 /R x

6,76000 =

0,47996

MQ04DUA020

h

Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.
Dúmper autorecarregable de 2 t de càrrega útil, amb
mecanisme hidràulic.

0,009 /R x

8,39000 =

0,07551

Subtotal...

0,58761

0,58761

Materials:
MT01ARA010

m³

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.

0,086

x

10,96000 =

0,94256

MT35AIA070AC

m

2,000

x

2,62000 =

5,24000

MT35WWW010

Ut

Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color
taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió 450
N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de
protecció IP 549 segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.
Material auxiliar per instal·lacions elèctriques..

0,200

x

1,44000 =

0,28800

MT40CPT010C

m

Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4
parells trenats de coure, categoria 7, amb conductor
unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior
de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens,
amb baixa emissió de fums i gasos corros

2,000

x

1,29000 =

2,58000

Subtotal...

9,05056

9,05056

Altres:
%ZZ

%

Mitjans auxiliars

2,00 % S/

12,97950 =
Subtotal...

0,25959
0,25959

0,25959
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE

13,23928

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

KEV21D00

13,23928

Rend.: 1,000

Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb
accessoris de muntatge, muntada i connectada
Unitats

91,60 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,600 /R x

25,32000 =

15,19200

A013M000

h

Ajudant muntador

0,600 /R x

21,75000 =

13,05000

Subtotal...

28,24200

28,24200

Materials:
BEV21D00

u

Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb
accessoris de muntatge

1,000

62,93000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

62,93000
62,93000

1,50%

62,93000
0,42363

COST DIRECTE

91,59563

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

KG415A99

91,59563

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació 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
Unitats

24,69 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

28,46000 =

5,69200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

24,41000 =

4,88200

Subtotal...

10,57400

10,57400

Materials:
BG415A99

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

13,49000 =

13,49000

1,000

x

0,47000 =

0,47000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

13,96000
1,50%

COST DIRECTE

13,96000
0,15861
24,69261

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,69261
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NÚM

CODI

UA
u

KG415A9B

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació 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
Unitats

24,91 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

28,46000 =

5,69200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

24,41000 =

4,88200

Subtotal...

10,57400

10,57400

Materials:
BG415A9B

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

13,71000 =

13,71000

1,000

x

0,47000 =

0,47000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

14,18000
1,50%

14,18000
0,15861

COST DIRECTE

24,91261

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

KG42129D

24,91261

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació interruptor diferencial de
la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Unitats

43,99 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

28,46000 =

9,96100

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

24,41000 =

4,88200

Subtotal...

14,84300

14,84300

Materials:
BG42129D

u

BGW42000

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x

28,49000 =

28,49000

1,000

x

0,43000 =

0,43000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

28,92000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

28,92000
0,22265
43,98565
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NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

SEDCOMPT6

43,98565

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de comptador d'energia
tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440R502.
SUPERSTATIC 440 1-1/4´´ 6,0 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació
hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 6,0 m3/h
amb connexió roscada 1-1/4´´, fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de
medició modular i multifuncional Supercal 531 amb
pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble
memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors
auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC
i 16bar.
- Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de
5ºC fins a 55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.
Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500
aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i
exportació de dades des del capçal electrònic Supercal
531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230
VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531
del comptador d'energia. Amb sortida de tensió
secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de
comunicació.
Totalment muntat i probat.
Unitats

767,89 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,350 /R x

25,32000 =

8,86200

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100 /R x

21,75000 =

2,17500

Subtotal...

11,03700

Materials:
SED47717

u

SED48914

u

Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a
45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària
de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de
dades des del capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.

1,000

x

65,70000 =

65,70000

1,000

x

102,85000 =

102,85000

11,03700
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
SEDCOMPT6X

UA
u

DESCRIPCIÓ
SUPERSTATIC 440 1-1/4´´ 6,0 m3/h Comptador
d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model
440R502.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació
hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 6,0 m3/h
amb connexió roscada 1-1/4´´, fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de
medició modular i multifuncional Supercal 531 amb
pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble
memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors
auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC
i 16bar.
- Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de
5ºC fins a 55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.
Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500
aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes.

PREU
1,000

580,70000 =

x

Subtotal...

580,70000

749,25000

749,25000

Altres:
%ZZ

%

Mitjans auxiliars

1,00 % S/

760,28700 =
Subtotal...

7,60287
7,60287

COST DIRECTE

7,60287

767,88987

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m²

UFF010C

767,88987

Rend.: 1,000

Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3,
compost de capa de 25 cm d'espessor de terra-ciment
SC40, i barreja bituminosa en calent: capa base de 12
cm de S25; capa intermèdia de 5 cm de S25; capa de
rodolament de 3 cm de M10.

3,15 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
MT01ARP100C

t

MT08CET020C

t

MT14EBC010A

kg

Material granular per a la fabricació de SC40, adequat
per a tràfic T0, segons PG-3.
Ciment CEM II / A-V 32,5 N, en orri, segons UNE-EN
197-1.
Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum
asfàltic, segons PG-3.

0,553

x

2,50000 =

1,38250

0,017

x

92,44000 =

1,57148

0,800

x

0,24000 =

0,19200

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,14598

3,14598

3,14598

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 08/06/21

84

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ut

UIA010B

3,14598

Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge de pericó de connexió
elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons,
registrable, de 54x54x73 cm de mesures interiors, amb
parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de
suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa
galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de
63,5x62,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica,
capaç de suportar una càrrega de 125 kN. Fins i tot
excavació mecànica i reblert de l'extradós amb material
de grava ciment, connexions de tubs i acabaments.
Completament acabada. Fins i tot part proporcional de
mitjans auxiliars.
Unitats

64,52 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
MO040

h

MO085

h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

0,185 /R x

23,30000 =

4,31050

Ajudant construcció d'obra civil.

0,162 /R x

20,68000 =

3,35016

Subtotal...

7,66066

7,66066

Maquinària:
MQ01RET020B

h

Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.

31,26000 =

0,085 /R x

Subtotal...

2,65710
2,65710

2,65710

Materials:
MT01ARR010A

t

MT35ARG100E

Ut

MT35ARG105C

Ut

Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre.
Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó,
sense fons, registrable, de 54x54x73 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de
tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN.
Marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat
alleugerit, de 63,5x62,5 cm, per a pericó de connexió
elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.

x

6,79000 =

5,95483

1,000

x

19,38000 =

19,38000

1,000

x

27,60000 =

27,60000

0,877

Subtotal...

52,93483

52,93483

Altres:
%ZZ

%

Mitjans auxiliars

2,00 % S/

63,25250 =
Subtotal...

1,26505
1,26505

COST DIRECTE

1,26505

64,51764

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

YSB050

64,51764

Rend.: 1,000

Cinta per a senyalització de canonades enterrades, de
material plàstic, de 25 cm d'amplària i 150mts de
llargada, de color blau.
Unitats

44,31 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
MO111

h

Peó ordinari construcció.

0,074 /R x

19,47000 =
Subtotal...

Materials:

1,44078
1,44078

1,44078
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
MT50BAL010C

UA
m

DESCRIPCIÓ
Cinta per a senyalització de canonades enterrades, de
material plàstic, de 25 cm d'amplària i 150mts de
llargada, de color blau.

PREU
150,000

0,28000 =

x

Subtotal...

42,00000

42,00000

42,00000

Altres:
%ZZ

%

Mitjans auxiliars

2,00 % S/

43,44100 =
Subtotal...

0,86882
0,86882

COST DIRECTE

0,86882

44,30960

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 1

u

1G81LO01

44,30960

Rend.: 1,190

Subministrament i instal·lació de sistema de control per
a xarxa de calor amb LOXONE dins armari polièster
IP65. Connexió amb sistema remot mitjançant APP o
entorn Web propi de Loxone.
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari,
formació dels usuaris, posada en funcionament i altres
elements necessaris per al correcte funcionament i
compliment de les prescripcions definides a la memòria
i plànols.

4.557,31 €

Preu €

Unitats

Parcial

Partides d'obra:
1G8LO02

u

1G8LO03

u

Subministrament i instal·lació de sistema de control
dins armari per a sala de calderes de Biomassa amb
Loxone. Inclou el següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - Miniserver
1 - 1-Wire Extension
5 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Modbus Extension
1 - Comptador d'energia elèctrica monofàsic
Material per a cablejat del quadre.
Inclou muntatge i cablejat d'entrades i sortides,
programació i posada en funcionament
Subministrament i instal·lació de sistema de control
dins armari per a sala de calderes dels vestidors del
camp de futbol amb Loxone. Inclou el següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
2 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1- Nano DI Tree
1- Nano 2 Tree Relay
Material per a cablejat del quadre.
Inclou muntatge i cablejat d'entrades i sortides,
programació i posada en funcionament

1,000

x

2.656,31000 =

2.656,31000

1,000

x

801,77000 =

801,77000

Import

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 08/06/21

86

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
1G8LO05

u

UA

EP434650

m

DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de sistema de control
dins armari per a sala de calderes de la Llar d'Infants
amb Loxone. Inclou el següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
2 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
2- Nano 2 Tree Relay
1- Nano DI Tree
Material per a cablejat del quadre.
Inclou muntatge i cablejat d'entrades i sortides,
programació i posada en funcionament
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

PREU
1,000

x

840,53454 =

840,53454

150,000

x

1,72464 =

258,69600

Subtotal...

4.557,31054

COST DIRECTE

4.557,31054

4.557,31054

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 2

u

4G41BIOM

4.557,31054

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació elèctrica interior en la
sala de calderes de biomassa. Inclou circuits interiors
amb cablejat lliure d'halògens i reduïda emissió de
fums, 450/750V, tipus H07Z1-K (AS), sota tub protector
de gris dur i canal, il·luminació mitjançant dos tubs LED
de 1,2m de 2x15W tipus OSRAM o similar, il·luminació
d'emergència, alimentació bombes dispositius,
mecanismes de superfície tipus simon o similar,
interruptor exterior de la sala dins caixa d'emergència,
subquadre dins armari tipus RITTAL KS o similar per a
54 mòduls, i aparamenta sobre carril DIN tipus Hager o
similar (segons plànols i esquema unifilar). Inclou
també interruptors de capçalera al subquadre general
de l'edifici nou i interruptor exterior de la sala de
calderes i comptador leèctric monofàsic.
Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva
correcta instal·lació (segons indicacions esquema
unifilar). Totalment montada, connexionada i provada.

1.406,05 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
EGCOMPT

ut

Comptador elèctric per carril DIN

1,000

x

75,00000 =
Subtotal...

75,00000
75,00000

Partides d'obra:
EG151612

u

EG1B0662

u

Subministrament i instal·lació de caixa de derivació
quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment
Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i
finestreta, muntat superficialment

3,000

x

15,29249 =

45,87747

1,000

x

295,50881 =

295,50881

75,00000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
EG21251H

m

UA

EG21271H

m

EG319634

m

EG325124

m

EG325134

m

EG482125

u

EG62D19J

u

EG63B152

u

EH6B39T1

u

EHA1H5R4

u

KG415A99

u

DESCRIPCIÓ
Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment
Subministrament i instal·lació tub rígid de PVC, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub
Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN
Subministrament i instal·lació interruptor, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntat superficialment
Subministrament i instal·lació presa de corrent bipolar
amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu mitjà, muntada superficialment
Subministrament i instal·lació llumenera d'emergència
antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i
envoltant de fosa d'alumini sobre base d'ABS, amb una
làmpada de baix consum d'11 W de potència i una
làmpada de senyalització, flux aproximat de 575
lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 50 m2, amb grau de
protecció IP 65, de classe II de protecció contra xocs
elèctrics, col·locat superficialment
Subministrament i instal·lació llumenera industrial amb
reflector simètric i 2 tubs LED de 15W, de forma
rectangular, amb xassís polièster, muntada
superficialment al sostre.
Subministrament i instal·lació 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

PREU
12,000

x

3,04225 =

36,50700

15,000

x

3,37028 =

50,55420

30,000

x

2,48795 =

74,63850

50,000

x

1,02935 =

51,46750

5,000

x

1,16195 =

5,80975

1,000

x

125,32261 =

125,32261

1,000

x

14,09707 =

14,09707

2,000

x

11,24707 =

22,49414

1,000

x

358,53261 =

358,53261

2,000

x

88,07892 =

176,15784

3,000

x

24,69261 =

74,07783

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1.331,04533

1.331,04533

1.406,04533
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 3

CODI

UA

u

ACCREH50

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.406,04533

Rend.: 1,000

302,72 €

Subministrament i instal·lació d'acessoris muntatge
REHAU RAUVITHERM DUO SDR 11 50/175 o
equivalent. Inclou casquet, maniguet i caputxó de
goma. Totalment muntat i provat.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

0,025 /R x

25,32000 =

0,63300

Ajudant muntador

0,025 /R x

21,75000 =

0,54375

Subtotal...

1,17675

1,17675

Materials:
REH138693X

u

Casquet correder SDR 11 50 x 4,6 Rehau

6,000

x

10,25000 =

61,50000

REH169143X

u

Maniguet d'unió SDR 11 50 - R 1 1/2´´. Rehau

6,000

x

31,37000 =

188,22000

REH320071X

u

Caputxó de goma rautherm enxufable duo 50

2,000

x

25,87000 =

51,74000

Subtotal...

301,46000

301,46000

Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

7,17 % S/

1,17672 =
Subtotal...

0,08442
0,08442

COST DIRECTE

0,08442

302,72117

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 4

u

AIGUXAR

302,72117

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua,
per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un
ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i
reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a
la xarxa.
Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules
de bola i aixeta tipus jardí poder netejar els
components que siguin precisos pel manteniment.
Totalment muntat i probat.
Unitats

217,70 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,700 /R x

28,46000 =

19,92200

A013J000

h

Ajudant lampista

0,200 /R x

24,41000 =

4,88200

Subtotal...

24,80400

Materials:
BJM12407

u

BN316720

u

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a connectar a
la bateria o al ramal
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar
de PN i preu alt

1,000

x

122,28000 =

122,28000

1,000

x

9,09000 =

9,09000

24,80400
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BN317720

u

UA

BN811590

u

BNE17300

u

DESCRIPCIÓ
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25
bar de PN i preu alt
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic
Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

PREU
2,000

x

14,14000 =

28,28000

1,000

x

17,04000 =

17,04000

1,000

x

15,66000 =

15,66000

Subtotal...

192,35000

192,35000

Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

0,71 % S/

24,80392 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

0,17710
0,17710

1,50%

0,17710
0,37206

COST DIRECTE

217,70316

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 5

u

AQUACOL2002

217,70316

Rend.: 1,000

Col·lector anada i retorn de 3'' integrat i aïllat per a 2
circuits. Connexions a caldera 2''. Connexions a circuits
2''. Pressió màxima de treball 6 Bars i temperatura
màxima de treball 110ºC. Aïllament EEP de 35mm
segons DIN 4102-B2 amb carcassa d'acer galvanitzat
de 0,75mm.

256,07 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

1,000 /R x

25,32000 =

25,32000

1,000 /R x

21,75000 =

21,75000

Subtotal...

47,07000

47,07000

Materials:
AQUACOL2002X u

Col·lector anada i retorn 3'' per a tres circuits de 2´´ i
conneció a caldera de 2´´. Amb aïllament

1,000

x

191,86000 =
Subtotal...

191,86000
191,86000

191,86000

Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

7,17 % S/

238,93005 =
Subtotal...

COST DIRECTE

17,14132
17,14132

17,14132

256,07132

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

256,07132
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 6

DPANDI800

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inercia d'acer
negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà, de
800 l de capacitat, tipus hargassner Sp825 o
equivalent,amb purga d'aire i buidat, amb connexions
de rosca 1 1/4´´, de pressió màxima de servei 6 bar, i
95°C de temperatura màxima, col·locat en posició
vertical i aïllament de 100mm. Inclou transport,
descàrrega, posicionament i proves.
Unitats

1.545,45 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000 /R x

25,32000 =

25,32000

A013M000

h

Ajudant muntador

1,000 /R x

21,75000 =

21,75000

Subtotal...

47,07000

47,07000

Materials:
DPANDI800X

u

Dipòsit Inèrcia estratificat 800 litres

1,000

1.495,00000 =

x

Subtotal...

1.495,00000
1.495,00000

1.495,00000

Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

7,17 % S/

47,07006 =
Subtotal...

3,37690
3,37690

COST DIRECTE

3,37690

1.545,44690

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 7

m3

E222B4SAUL

1.545,44690

Rend.: 1,000

Excavació de rasa en superfície de sauló per a menys
de 1m de profunditat per a pas d'instal·lacions.
Excavació de la terra compactada amb mitjans
mecànics i amb les terres deixades a la vora. Incou
transport de la maquinària, repassat de paraments i
fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a
camió dels sobrants. Reompliment de les rases amb
sorra fina per a la col·locació dels tubs i reblert amb
sorra extreta de l'excavació segons plànols.
Compactació de la terra en tongades de 25cm amb
compactador mecànic. Fins i tot part proporcional de
mitjans auxiliars. Mides i capes d'omplerta de la rasa
segons plànols.

27,86 €

Preu €

Unitats

Parcial

Partides d'obra:
G2225221

m3

G2265122

m3

G2285B0F

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora
Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i
essent necessària la dessecació. Inclou el transport del
material a l'obra.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

1,000

x

7,06673 =

7,06673

0,350

x

19,35269 =

6,77344

0,650

x

20,72771 =

13,47301

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

27,31318

27,31318

Altres:
%ZZ

%

Mitjans auxiliars

2,00 % S/

27,31300 =
Subtotal...

0,54626
0,54626

COST DIRECTE

0,54626

27,85944

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 8

m2

E222B6ASF

27,85944

Rend.: 1,000

Excavació de rasa en superfície asfaltada per a menys
de 1m de profunditat. Amb tall previ i demolició de
l'asfalt per a la excavació de la terra compactada amb
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora.
Incou transport de la maquinària, repassat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora
de l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió dels sobrants. Reompliment de les
rases amb sorra fina per a la col·locació dels tubs i
reblert amb sorra extreta de l'excavació segons
plànols. Compactació de la terra en tongades de 25cm
amb compactador mecànic i repavimentació amb asfalt
en fred. La terra obtinguda sota l'asfalt s'emprarà a la
mateixa obra en actuacions posteriors. Fins i tot part
proporcional de mitjans auxiliars. Mides i capes
d'omplerta de la rasa segons plànols.
Unitats

59,14 €

Preu €

Parcial

Partides d'obra:
F2194XE5

m2

F219FBA0

m

F9365C11

m3

G2225221

m3

G2265122

m3

G2285B0F

m3

G9H11731

t

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora
Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i
essent necessària la dessecació. Inclou el transport del
material a l'obra.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

1,000

x

9,02151 =

9,02151

2,000

x

4,64659 =

9,29318

0,100

x

78,63057 =

7,86306

0,850

x

7,06673 =

6,00672

0,350

x

19,35269 =

6,77344

0,400

x

20,72771 =

8,29108

0,165

x

65,04551 =

10,73251

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

57,98150

57,98150

Altres:
%ZZ

%

Mitjans auxiliars

2,00 % S/

57,98150 =
Subtotal...

1,15963
1,15963

COST DIRECTE

1,15963

59,14113

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 9

m3

E2R45037

COST EXECUCIÓ MATERIAL

59,14113

Rend.: 1,000

6,34 €

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,010 /R x

75,00000 =

0,75000

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,170 /R x

32,86000 =

5,58620

Subtotal...

6,33620

COST DIRECTE

6,33620

6,33620

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 10

m3

E2R540D0

6,33620

Rend.: 1,000

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2
m3 de capacitat

41,35 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1RA2200

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

41,35000 =

1,000 /R x

Subtotal...

41,35000
41,35000

COST DIRECTE

41,35000

41,35000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 11

E2RA73G1

m3

Rend.: 1,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats

Materials:

41,35000

Preu €

21,00 €

Parcial

Import

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 08/06/21

93

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B2RA73G1

UA
t

DESCRIPCIÓ
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

PREU
1,000

21,00000 =

x

Subtotal...

21,00000

21,00000

COST DIRECTE

21,00000

21,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 12

m2

E3Z113R1

21,00000

Rend.: 1,000

Formació de bancada per a caldera de gasoil de 15 cm
de gruix, de formigó HA-25/P/10/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, fabricat in
situ. Inclou part proporcional d'encofrat i posterior
desencofrat, així com mitjans auxiliars. Amb acabat
superficial llis.

15,68 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

A0140000

h

Oficial 1a paleta

0,090 /R x

24,50000 =

2,20500

Manobre

0,180 /R x

20,46000 =

3,68280

Subtotal...

5,88780

5,88780

Materials:
B06NLA1B

m3

Formigó consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HA-25/P/10/IIa

0,1575

61,60000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,70200
9,70200

1,50%

9,70200
0,08832

COST DIRECTE

15,67812

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 13

kg

E441511D

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,67812

Rend.: 1,000

1,67 €

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller
i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,012 /R x

24,91000 =

0,29892

A0135000

h

Ajudant soldador

0,012 /R x

21,83000 =

0,26196

Subtotal...

0,56088

0,56088

Maquinària:
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,012 /R x

3,11000 =
Subtotal...

Materials:

0,03732
0,03732

0,03732
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B44Z5015

UA
kg

DESCRIPCIÓ
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

PREU
1,000

1,06000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,06000

1,06000
2,50%

1,06000
0,01402

COST DIRECTE

1,67222

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 14

m2

E535CA2N

1,67222

Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge de coberta amb panell
sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliuretà,
amb un gruix total de 30 mm, amb la cara exterior
grecada 3GR color estàndard, diferent del blanc, i la
cara interior llisa de color blanc, prelacat en ambdues
cares, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta
amb tapajunts, amb un pendent de >= 4%. Totalment
muntat sobre biguetes i paraments existents. Inclou
part proporcional de mermes, anclatges, tapajunts,
embellidors, xapa plegada parapluja per entregues a
parets i elements auxiliars.

31,47 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

25,32000 =

5,06400

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

21,75000 =

4,35000

Subtotal...

9,41400

9,41400

Materials:
B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

8,000

x

0,16000 =

1,28000

B0C5CG27

m2

Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de poliuretà amb un gruix total de 30 mm,
amb la cara exterior grecada 3GR, de color estandar, i
la cara interior llisa de color blanc, gruix de les planxes
(ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb
nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a
cobertes. Inclou elements auxliars, peces anclatge i
part proporcional d'embellidors i parapluja.

1,050

x

19,56000 =

20,53800

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

21,81800
2,50%

COST DIRECTE

21,81800
0,23535
31,46735

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

31,46735
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 15

ECOHK100400

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Caldera de biomassa de condensació de pèl.let tipus
Biocurve BC 120 kW (37,5 - 120kW) o equivalent.
Inclou: sonda lambda + circuit controlador,
comunicador WiFi remot, neteja automática
intercanviador per injecció d'aigua, neteja automàtica
plat combustió, rendimient superior al 100% en
condicions de condensació, intercanviador espiral en
acer inox, pantalla tàctil a color, sifó condensats,
compactador de cendres y evacuador a maleta portàtil,
alimentació automàtica aspiració pneumàtica amb
dipòsit
integrat
i
control
automàtic,
dispositiu/passarel.la
de
comunicacions
IO
Control/Biocurve-ModBus RTU amb microprocessador
de 16 bits, port RS232 i 1 port RS485, programació
embedded.
Sense incloure el conducte per a evacuació dels
productes de la combustió. Inclou transport,
descàrrega, emplaçament, muntatge i posada en
marxa.
Totalment muntada, connexionada i posada en marxa
per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del
seu correcte funcionament.

17.055,38 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

8,000 /R x

25,32000 =

202,56000

A013M000

h

Ajudant muntador

8,000 /R x

21,75000 =

174,00000

PMHARG100

u

Posada en funcionament de la caldera

1,000 /R x

475,00000 =

475,00000

Subtotal...

851,56000

851,56000

Materials:
ECOHK100400X

u

Caldera de biomassa de condensació de pèl.let
Biocurve BC 120 kW (37,5 - 120kW)
Inclou:
- sonda lambda + circuit controlador
- comunicador WiFi remot
- neteja automática intercanviador per injecció d'aigua
- limpieza automática plato combustión
- rendimient superior al 100% en condicions de
condensació
- intercanviador espiral en acer inox
- pantalla tàctil a color
- sifó condensats
- compactador de cendres y evacuador a maleta
portàtil
Alimentació automàtica aspiració pneumàtica
Inclou
-dipòsit integrat
-sistema d´aspiració amb control automàtic
Dispositiu/passarel.la
de
comunicacions
IO
Control/Biocurve-ModBus RTU.
Inclou:
-microprocessador de 16 bits
-1 port RS232 i 1 port RS485
-programació embedded
Posada en marxa per SAT autoritzat

1,000

x

15.416,80000 =

15.416,80000

Subtotal...

15.416,80000

Transport:
TRANSP100

u

Transport de maquinària

1,000

x

760,00000 =

760,00000

15.416,80000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

760,00000

760,00000

Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

7,17 % S/

376,56003 =
Subtotal...

27,01517
27,01517

COST DIRECTE

27,01517

17.055,37517

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 16

u

EE2CUF13

17.055,37517

Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge de sitja tèxit tipus
SILOTEC WHPS 268 x 200 o equivalent, amb fons
clàssic a 45º amb estructura d´acer amb pintura
electrostàtica, teixit d'alta tecnologia tallat amb làser i
alta protecció UV. Boca de càrrega manual, revisió i
control ø35 cm. Inclou colector inferior ø35cm per
sonda d'aspiració pneumàtica cap a caldera, tub
d'aspiració i retorn de ø50 des de sitja cap a caldera
(20m), boca d'ompliment pneumàtic Storz-100 i 2
abraçadores itumescents D=50mm EI120. Capacitat
des de 2,2Tn fins a 7,2Tn. Mesures: 2.68x2.68x2m.
Totalment muntat i provat.

2.513,26 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

3,000 /R x

25,32000 =

75,96000

A013G000

h

Ajudant calefactor

3,000 /R x

21,72000 =

65,16000

Subtotal...

141,12000

141,12000

Materials:
B7DZB151

u

BE2CUF13

u

Abraçadora per a segellar el pas de canonades
combustibles, de diàmetre 50 mm, formada per dues
peces metàl·liques amb folrat interior de material
intumescent, amb protecció EI-180, per anar fixada a la
paret o al sostre superficialment amb cargols
Sitja tèxit tipus SILOTEC WHPS 268 x 200 o
equivalent, amb fons clàssic a 45º amb estructura
d´acer amb pintura electrostàtica, teixit d'alta tecnologia
tallat amb làser i alta protecció UV. Boca de càrrega
manual, revisió i control ø35 cm. Inclou colector
inferior ø35cm per sonda d'aspiració pneumàtica cap a
caldera, tub d'aspiració i retorn de ø50 des de sitja cap
a caldera (20m), boca d'ompliment pneumàtic
Storz-100. Capacitat des de 2,2Tn fins a 7,2Tn.
Mesures: 2.68x2.68x2m.

2,000

x

49,01000 =

98,02000

1,000

x

2.272,00000 =

2.272,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2.370,02000
1,50%

COST DIRECTE

2.370,02000
2,11680
2.513,25680

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.513,25680
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 17

EE41B162

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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
Unitats

123,84 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor

1,000 /R x

25,32000 =

25,32000

Ajudant calefactor

1,000 /R x

21,72000 =

21,72000

Subtotal...

47,04000

47,04000

Materials:
BE41B162

u

BEW4S261

u

BEY41160

u

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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
235 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 235 mm de diàmetre
exterior

1,000

x

66,26000 =

66,26000

0,330

x

13,13000 =

4,33290

1,000

x

5,03000 =

5,03000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

75,62290
2,50%

75,62290
1,17600

COST DIRECTE

123,83890

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 18

u

EE41B192

123,83890

Rend.: 1,000

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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
Unitats

188,22 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor

1,500 /R x

25,32000 =

37,98000

Ajudant calefactor

1,500 /R x

21,72000 =

32,58000

Subtotal...
Materials:

70,56000

70,56000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BE41B192

u

UA

BEW4S291

u

BEY41190

u

DESCRIPCIÓ
Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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
310 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 310 mm de diàmetre
exterior

PREU
1,000

x

103,58000 =

103,58000

0,330

x

16,22000 =

5,35260

1,000

x

6,96000 =

6,96000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

115,89260
2,50%

115,89260
1,76400

COST DIRECTE

188,21660

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 19

u

EE41B792

188,21660

Rend.: 1,000

Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

131,04 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,750 /R x

25,32000 =

18,99000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,750 /R x

21,72000 =

16,29000

Subtotal...

35,28000

35,28000

Materials:
BE41B792

u

BEW4S291

u

BEY41190

u

Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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
310 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 310 mm de diàmetre
exterior

1,000

x

71,70000 =

71,70000

1,000

x

16,22000 =

16,22000

1,000

x

6,96000 =

6,96000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

94,88000
2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

94,88000
0,88200
131,04200

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 08/06/21

99

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 20

u

EE41BB62

131,04200

Rend.: 1,000

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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·locada
Unitats

162,95 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor

1,000 /R x

25,32000 =

25,32000

Ajudant calefactor

1,000 /R x

21,72000 =

21,72000

Subtotal...

47,04000

47,04000

Materials:
BE41BB62

u

BEW4S261

u

BEY41160

u

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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
235 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 235 mm de diàmetre
exterior

1,000

x

96,57000 =

96,57000

1,000

x

13,13000 =

13,13000

1,000

x

5,03000 =

5,03000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

114,73000
2,50%

114,73000
1,17600

COST DIRECTE

162,94600

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 21

u

EE41BB92

162,94600

Rend.: 1,000

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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·locada
Unitats

227,22 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor

1,500 /R x

25,32000 =

37,98000

Ajudant calefactor

1,500 /R x

21,72000 =

32,58000

Subtotal...
Materials:

70,56000

70,56000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BE41BB92

u

UA

BEW4S291

u

BEY41190

u

DESCRIPCIÓ
Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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
310 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 310 mm de diàmetre
exterior

PREU
1,000

x

131,72000 =

131,72000

1,000

x

16,22000 =

16,22000

1,000

x

6,96000 =

6,96000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

154,90000
2,50%

154,90000
1,76400

COST DIRECTE

227,22400

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 22

u

EE41BC92

227,22400

Rend.: 1,000

Derivació T a 135° per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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·locada

332,34 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

1,500 /R x

25,32000 =

37,98000

A013G000

h

Ajudant calefactor

1,500 /R x

21,72000 =

32,58000

Subtotal...

70,56000

70,56000

Materials:
BE41BC92

u

BEW4S291

u

BEY41190

u

Derivació T a 135° per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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
310 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 310 mm de diàmetre
exterior

1,000

x

236,84000 =

236,84000

1,000

x

16,22000 =

16,22000

1,000

x

6,96000 =

6,96000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

260,02000
2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

260,02000
1,76400
332,34400
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 23

CODI

UA

u

EE41BD62

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

332,34400

Rend.: 1,000

40,62 €

Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor

0,125 /R x

25,32000 =

3,16500

Ajudant calefactor

0,125 /R x

21,72000 =

2,71500

Subtotal...

5,88000

5,88000

Materials:
BE41BD62

u

BEY41160

u

Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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
Part proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 235 mm de diàmetre
exterior

1,000

x

29,56000 =

29,56000

1,000

x

5,03000 =

5,03000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

34,59000
2,50%

34,59000
0,14700

COST DIRECTE

40,61700

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 24

u

EE41BD92

40,61700

Rend.: 1,000

Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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
Unitats

68,73 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,375 /R x

25,32000 =

9,49500

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,375 /R x

21,72000 =

8,14500

Subtotal...
Materials:

17,64000

17,64000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BE41BD92

u

UA

BEY41190

u

DESCRIPCIÓ
Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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
Part proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre
exterior

PREU
1,000

x

43,69000 =

43,69000

1,000

x

6,96000 =

6,96000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

50,65000
2,50%

50,65000
0,44100

COST DIRECTE

68,73100

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 25

u

EE41BK92

68,73100

Rend.: 1,000

Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

298,62 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor

0,750 /R x

25,32000 =

18,99000

0,750 /R x

21,72000 =

16,29000

Subtotal...

35,28000

35,28000

Materials:
BE41BK92

u

BEY41190

u

Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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
Part proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre
exterior

1,000

x

255,50000 =

255,50000

1,000

x

6,96000 =

6,96000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

262,46000
2,50%

COST DIRECTE

262,46000
0,88200
298,62200

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

298,62200
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 26

EE41JG69

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat
Unitats

21,34 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor

0,125 /R x

25,32000 =

3,16500

Ajudant calefactor

0,125 /R x

21,72000 =

2,71500

Subtotal...

5,88000

5,88000

Materials:
BE41JG69

u

Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 175 de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1

1,000

15,31000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

15,31000

15,31000
2,50%

15,31000
0,14700

COST DIRECTE

21,33700

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 27

u

EE41JG99

21,33700

Rend.: 1,000

Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat

39,03 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,375 /R x

25,32000 =

9,49500

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,375 /R x

21,72000 =

8,14500

Subtotal...

17,64000

17,64000

Materials:
BE41JG99

u

Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 250 de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1

1,000

20,95000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

20,95000

20,95000
2,50%

20,95000
0,44100

COST DIRECTE

39,03100

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 28

EE41JR69

u

Rend.: 1,000

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual,
de 175 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1,
col·locada
Unitats

Mà d'obra:

39,03100

Preu €

32,02 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A012G000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a calefactor

0,125 /R x

25,32000 =

3,16500

PREU

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,125 /R x

21,72000 =

2,71500

Subtotal...

5,88000

5,88000

Materials:
BE41JR69

u

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual,
de 175 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1

1,000

25,99000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

25,99000

25,99000
2,50%

25,99000
0,14700

COST DIRECTE

32,01700

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 29

u

EE41JR99

32,01700

Rend.: 1,000

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual,
de 250 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1,
col·locada

57,55 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,375 /R x

25,32000 =

9,49500

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,375 /R x

21,72000 =

8,14500

Subtotal...

17,64000

17,64000

Materials:
BE41JR99

u

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual,
de 250 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1

1,000

39,47000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

39,47000

39,47000
2,50%

39,47000
0,44100

COST DIRECTE

57,55100

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 30

u

EEU11113

57,55100

Rend.: 1,000

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

15,45 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor

0,300 /R x

25,32000 =

7,59600

Ajudant calefactor

0,075 /R x

21,72000 =

1,62900

Subtotal...

9,22500

9,22500

Materials:
BEU11113

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

1,000

x

6,09000 =

Subtotal...

6,09000

6,09000

6,09000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,13838

COST DIRECTE

15,45338

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 31

u

EEU6U001

15,45338

Rend.: 1,000

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat
roscat
Unitats

19,13 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

25,32000 =

0,250 /R x

Subtotal...

6,33000
6,33000

6,33000

Materials:
BEU6U001

u

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

1,000

12,71000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

12,71000
12,71000

1,50%

12,71000
0,09495

COST DIRECTE

19,13495

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 32

m

EF4235CA

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,13495

Rend.: 1,000

8,49 €

Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable
1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22
mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret,
sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb
grau de dificultat mig i col·locat superficialment amb
abraçadores a paret o suporteria a sostre. Inclou també
aïllament de 30mm i part proporcional de racoreria, Ts,
colzes, maniguets i demés accessoris per al correcte
funcionament de la instal·lació. Totalment muntat i
provat.

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,070 /R x

25,32000 =

1,77240

A013M000

h

Ajudant muntador

0,070 /R x

21,75000 =

1,52250

Subtotal...

3,29490

3,29490

Materials:
B0A7A500

u

BF4235C0

m

BFW41A10

u

Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 22
mm de diàmetre interior
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i
d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312
Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 22 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

0,400

x

0,57000 =

0,22800

1,020

x

3,93000 =

4,00860

0,150

x

6,03000 =

0,90450

Subtotal...

5,14110

5,14110
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,04942

COST DIRECTE

8,48542

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 33

m

EF4236CAIBNI

8,48542

Rend.: 1,000

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal ref. 12428X12 de la serie Acer
Inoxidable de FILTUBE SA , de 28 mm de diàmetre
exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat
mig i col·locat superficialment amb abraçadores a paret
o suporteria a sostre. Inclou també aïllament de 25mm i
part proporcional de racoreria, Ts, colzes, maniguets i
demés accessoris per al correcte funcionament de la
instal·lació. Totalment muntat i provat.
Unitats

22,30 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,080 /R x

25,32000 =

2,02560

A013M000

h

Ajudant muntador

0,080 /R x

21,75000 =

1,74000

Subtotal...

3,76560

3,76560

Materials:
B0A7A600

u

BF4236C0IBNI

m

BFW41C10

u

Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 28
mm de diàmetre interior
Tub sanitari DVGW, d'acer inoxidable AISI-316L, de 28
mm de diàmetre i 1,2 mm de gruix, acabat brillant, ref.
12428X12 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA
Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 28 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

0,300

x

0,88000 =

0,26400

1,020

x

4,10000 =

4,18200

0,150

x

7,42000 =

1,11300

Subtotal...

5,55900

5,55900

Partides d'obra:
EFQ3GC9K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

1,000

12,91828 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

12,91828

12,91828
1,50%

COST DIRECTE

12,91828
0,05648
22,29936

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,29936
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 34

EF4237EAIBNK

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal ref. 12435X15 de la serie Acer
Inoxidable de FILTUBE SA , de 35 mm de diàmetre
exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressi, amb grau de dificultat
mig i col·locat superficialment amb abraçadores a paret
o suporteria a sostre. Inclou també aïllament de 25mm i
part proporcional de racoreria, Ts, colzes, maniguets i
demés accessoris per al correcte funcionament de la
instal·lació. Totalment muntat i provat.
Unitats

27,12 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

0,090 /R x

25,32000 =

2,27880

Ajudant muntador

0,090 /R x

21,75000 =

1,95750

Subtotal...

4,23630

4,23630

Materials:
B0A7A700

u

BF4237E0IBNK

m

BFW41E10

u

Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35
mm de diàmetre interior
Tub sanitari DVGW, d'acer inoxidable AISI-316L, de 35
mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, acabat brillant, ref.
12435X15 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA
Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

0,300

x

1,42000 =

0,42600

1,020

x

6,33000 =

6,45660

0,150

x

12,40000 =

1,86000

Subtotal...

8,74260

8,74260

Partides d'obra:
EFQ3GCBK

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix. Muntatge
aïllament.

1,000

14,07944 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

14,07944

14,07944
1,50%

14,07944
0,06354

COST DIRECTE

27,12188

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 35

m

EF4239EAIBNP

27,12188

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de Tub d'acer inoxidable
1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref.
12454X15 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA
o equivalent , de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm
de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió
a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat
superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a
sostre. Inclou també aïllament de 30mm i part
proporcional de racoreria, Ts, colzes, maniguets i
demés accessoris per al correcte funcionament de la
instal·lació. Totalment muntat i provat.
Unitats

29,79 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,110 /R x

25,32000 =

2,78520

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013M000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant muntador

PREU
21,75000 =

0,110 /R x

Subtotal...

2,39250
5,17770

5,17770

Materials:
B0A7B900

u

BF4239E0IBNP

m

BFW41H10

u

Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de
diàmetre interior
Tub sanitari DVGW, d'acer inoxidable AISI-316L, de 54
mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, acabat brillant, ref.
12454X15 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA
Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

0,300

x

2,97000 =

0,89100

1,020

x

9,47000 =

9,65940

0,150

x

24,66000 =

3,69900

Subtotal...

14,24940

14,24940

Partides d'obra:
EFQ32CEK

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

1,000

10,28932 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,28932

10,28932
1,50%

10,28932
0,07767

COST DIRECTE

29,79409

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 36

m

EF5295B1

29,79409

Rend.: 1,000

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix
i col·locat superficialment

12,44 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,120 /R x

25,32000 =

3,03840

A013M000

h

Ajudant muntador

0,120 /R x

21,75000 =

2,61000

Subtotal...

5,64840

5,64840

Materials:
B0A75900

u

Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior

0,400

x

0,33000 =

0,13200

BF529500

m

1,020

x

6,08000 =

6,20160

BFW529B0

u

0,150

x

1,74000 =

0,26100

BFY5A900

u

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1,5 mm, segons la norma UNE-EN
1057
Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,500

x

0,22000 =

0,11000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,70460
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,70460
0,08473
12,43773
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 37

m

EFQ7N26

12,43773

Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge de Node per a dues
derivacions en T de canonades de 40-63-40 DUO,
tipus Rehau RAUVITHERM o equivalent. Un per a la
canonada d'impulsió i l'altre per a la canonada de
retorn. La derivació estarà composada per:
- Acessoris metàl·lics d'unió de les 3 canonades
- Maniguet de la coberta per l'aïllament
- Líquid de l'aïllament
- Fulls termoretràctils per a la unió del maniguet de la
coberta de l'aïllament amb la coberta del tub.

495,70 €

El maniguet de la coberta de l'aïllament estarà fabricat
amb material PE-HD resistent als impactes i a la
pressió. La unió termoretràctil estarà prevista pel seu
interior amb una adhesiu termofusible per tal de
garantir l'estanquitat de la unió.
Totalment muntada i provada.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:
13242841001

u

Peça T especial pre-confeccionada per a casquets
corredíssos 40-63-40. Inclou:
- T pre-confeccionada especial
- Casquets corredíssos

2,000

x

234,92000 =

469,84000

14502911001

u

Espuma per maniguet T RAUVITHERM Gran

1,000

x

25,86000 =

25,86000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

495,70000
1,50%

495,70000
0,00000

COST DIRECTE

495,70000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 38

m

EG22TD1K

495,70000

Rend.: 1,000

Subministració i instal·lació tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada amb fiador per a passar cables.

3,88 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,025 /R x

28,46000 =

0,71150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

24,41000 =

0,48820

Subtotal...

1,19970

Materials:
BDGZB320

m

Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 15 cm d'amplària, de polietilè

1,000

x

0,18000 =

0,18000

1,19970
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BG22TD10

UA
m

DESCRIPCIÓ
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

PREU
2,000

1,24000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,48000

2,66000
1,50%

2,66000
0,01800

COST DIRECTE

3,87770

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 39

u

EJAAU030

3,87770

Rend.: 1,000

Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 150 l
de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de
l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica
de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de
poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de
seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador
i equip de protecció catòdica, muntat vertical u
horitzontalment i amb totes les connexions fetes
Unitats

815,44 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

2,000 /R x

28,46000 =

56,92000

A013J000

h

Ajudant lampista

2,000 /R x

24,41000 =

48,82000

Subtotal...

105,74000

105,74000

Materials:
BJAAU030

u

BJZAU010

u

BJZAU020

u

BJZAU030

u

Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 150 l
de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de
l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica
de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de
poliuretà, amb sondes i termòstats, connexions
roscades, per a muntar vertical u horitzontal
Grup de seguretat sanitària amb sifó

1,000

x

474,00000 =

474,00000

1,000

x

18,82000 =

18,82000

Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb
connexions roscades, tarada a una pressió de 3 kg
Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de
fins a 500 l de capacitat

1,000

x

11,53000 =

11,53000

1,000

x

202,71000 =

202,71000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

707,06000
2,50%

707,06000
2,64350

COST DIRECTE

815,44350

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 40

EK318750

u

815,44350

Rend.: 1,000

Dipòsit per a combustibles líquids de 750 l de capacitat,
de doble paret de polietilè de densitat alta (PEHD),
construit segons la norma UNE-EN 13341, tractat amb
recobriment impermeabilitzant, elevat
Unitats

Preu €

852,54 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

2,000 /R x

25,32000 =

50,64000

A013G000

h

Ajudant calefactor

2,000 /R x

21,72000 =

43,44000

Subtotal...

94,08000

94,08000

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

45,42000 =

0,500 /R x

Subtotal...

22,71000
22,71000

22,71000

Materials:
BK318750

u

BKZ31000

u

BKZ3A000

u

Dipòsit per a combustibles líquids de 750 l de capacitat,
de doble paret de polietilè de densitat alta (PEHD),
construit segons la norma UNE-EN 13341, tractat amb
recobriment impermeabilitzant, per a col·locació aèria
Mesurador de nivell per a dipòsit de combustibles
líquids
Interruptor de nivell per a combustibles líquids

1,000

x

402,21000 =

402,21000

1,000

x

278,90000 =

278,90000

1,000

x

52,29000 =

52,29000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

733,40000
2,50%

733,40000
2,35200

COST DIRECTE

852,54200

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 41

u

EM31261J

COST EXECUCIÓ MATERIAL

852,54200

Rend.: 1,000

48,89 €

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

25,32000 =

5,06400

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

21,75000 =

4,35000

Subtotal...

9,41400

9,41400

Materials:
BM312611

u

BMY31000

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors

1,000

x

39,02000 =

39,02000

1,000

x

0,31000 =

0,31000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

39,33000
1,50%

39,33000
0,14121

COST DIRECTE

48,88521

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 42

u

EM31341K

48,88521

Rend.: 1,000

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment
Unitats

112,27 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400 /R x

25,32000 =

10,12800

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013M000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant muntador

PREU
21,75000 =

0,400 /R x

Subtotal...

8,70000
18,82800

18,82800

Materials:
BM313411

u

BM3A1000
BMY31000

1,000

x

60,30000 =

60,30000

u

Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb
pressió incorporada, pintat
Armari per a extintor per a muntar superficialment

1,000

x

32,55000 =

32,55000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

1,000

x

0,31000 =

0,31000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

93,16000
1,50%

93,16000
0,28242

COST DIRECTE

112,27042

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 43

u

EMSB31A2

COST EXECUCIÓ MATERIAL

112,27042

Rend.: 1,000

15,62 €

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

25,32000 =

0,300 /R x

Subtotal...

7,59600
7,59600

7,59600

Materials:
B0A61500

u

BMSB31A0

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix

4,000

x

0,09000 =

0,36000

1,000

x

7,55000 =

7,55000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,91000
1,50%

7,91000
0,11394

COST DIRECTE

15,61994

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 44

u

EMSB7AL2

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,61994

Rend.: 1,000

9,91 €

Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 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

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300 /R x

25,32000 =
Subtotal...

7,59600
7,59600

Materials:
B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000

x

0,09000 =

0,36000

7,59600
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NÚM

CODI
BMSB7AL0

UA
u

DESCRIPCIÓ
Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

PREU
1,000

1,84000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,84000

2,20000
1,50%

2,20000
0,11394

COST DIRECTE

9,90994

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 45

u

EN314A27

9,90994

Rend.: 1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment
Unitats

16,35 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,165 /R x

25,32000 =

4,17780

A013M000

h

Ajudant muntador

0,165 /R x

21,75000 =

3,58875

Subtotal...

7,76655

7,76655

Materials:
BN314A20

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt

1,000

8,47000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

8,47000

8,47000
1,50%

8,47000
0,11650

COST DIRECTE

16,35305

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 46

u

EN315A17

16,35305

Rend.: 1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb
pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

15,54 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,165 /R x

25,32000 =

4,17780

A013M000

h

Ajudant muntador

0,165 /R x

21,75000 =

3,58875

Subtotal...

7,76655

7,76655

Materials:
BN315A10

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb
pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt

1,000

7,66000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,66000

7,66000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,66000
0,11650
15,54305
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 47

u

EN316A17

15,54305

Rend.: 1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb
pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment
Unitats

19,69 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

25,32000 =

5,06400

Ajudant muntador

0,200 /R x

21,75000 =

4,35000

Subtotal...

9,41400

9,41400

Materials:
BN316A10

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb
pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt

1,000

10,13000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,13000

10,13000
1,50%

10,13000
0,14121

COST DIRECTE

19,68521

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 48

u

EN316A27

19,68521

Rend.: 1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

27,44 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

25,32000 =

5,06400

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

21,75000 =

4,35000

Subtotal...

9,41400

9,41400

Materials:
BN316A20

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt

1,000

17,88000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

17,88000

17,88000
1,50%

17,88000
0,14121

COST DIRECTE

27,43521

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 49

EN317A27

u

27,43521

Rend.: 1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment
Unitats

Preu €

35,88 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

25,32000 =

6,33000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

21,75000 =

5,43750

Subtotal...

11,76750

11,76750

Materials:
BN317A20

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt

1,000

23,94000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

23,94000

23,94000
1,50%

23,94000
0,17651

COST DIRECTE

35,88401

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 50

u

EN319A27

35,88401

Rend.: 1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

65,40 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300 /R x

25,32000 =

7,59600

A013M000

h

Ajudant muntador

0,300 /R x

21,75000 =

6,52500

Subtotal...

14,12100

14,12100

Materials:
BN319A20

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt

1,000

51,07000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

51,07000

51,07000
1,50%

COST DIRECTE

51,07000
0,21182
65,40282

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

65,40282
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P- 51

EN791H

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de
triple funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 91 - 3/4´´
1.500 l/h - 6,60 gpm que garanteix el cabal constant
estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control
incloent l' actuador. EVOPICV 91 és una vàlvula
d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat,
independent de la pressió (amb un PN de 25 bar i un
diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant
extern d'ajust de cabal, regulador de pressió diferencial
integrat i funció de vàlvula de control amb opció
d'ACTUADOR ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V).
Permet una potència térmica òptima de modulació amb
Carrera de 3mm ´´full stroke´´ per acomodar diverses
opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és
accessible externament en la part superior de l'eix.
S'instal·larà tarada a 1.077l/h.Inclou un casc aïllant
s/RITE amb tancament velcro. Totalment muntada i
provada.
Unitats

109,05 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300 /R x

25,32000 =

7,59600

A013M000

h

Ajudant muntador

0,300 /R x

21,75000 =

6,52500

Subtotal...

14,12100

14,12100

Materials:
BNSSM91HX

u

BQF33091IHVX

u

Vàlvula d'equilibrat dinàmic evopicv-r triple funció sèrie
91 - 3/4´´ 1.500 l/h - 6,60 gpm.
Casc aïllant segons RITE amb tancament velcro per a
vàlvules sèrie 911/2 - 3/4. Pettinaroli

1,000

x

81,15000 =

81,15000

1,000

x

13,78000 =

13,78000

Subtotal...

94,93000

COST DIRECTE

94,93000

109,05100

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 52

u

EN721641

COST EXECUCIÓ MATERIAL

109,05100

Rend.: 1,000

85,52 €

Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de
diàmetre nominal 1'' i kvs=6,8, de 16 bar de PN, cos de
fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula,
instal·lada i connectada
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,280 /R x

25,32000 =

7,08960

A013M000

h

Ajudant muntador

0,280 /R x

21,75000 =

6,09000

Subtotal...

13,17960

13,17960

Materials:
BN721641

u

Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de
diàmetre nominal 1'' i kvs=6,8, de 16 bar de PN, cos de
fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula

1,000

x

72,14000 =

Subtotal...

72,14000

72,14000

72,14000
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CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,19769

COST DIRECTE

85,51729

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 53

u

EN811597

85,51729

Rend.: 1,000

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic,
muntada superficialment
Unitats

28,98 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

25,32000 =

6,33000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

21,75000 =

5,43750

Subtotal...

11,76750

11,76750

Materials:
BN811590

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

1,000

17,04000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

17,04000

17,04000
1,50%

17,04000
0,17651

COST DIRECTE

28,98401

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 54

u

EN811684

28,98401

Rend.: 1,000

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic,
muntada en pericó de canalització soterrada
Unitats

26,73 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,375 /R x

25,32000 =

9,49500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,375 /R x

21,75000 =

8,15625

Subtotal...

17,65125

17,65125

Materials:
BN811680

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

1,000

8,81000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

8,81000

8,81000
1,50%

COST DIRECTE

8,81000
0,26477
26,72602

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,72602
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CODI

P- 55

EN8125B7

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic,
muntada superficialment
Unitats

45,77 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

0,300 /R x

25,32000 =

7,59600

Ajudant muntador

0,300 /R x

21,75000 =

6,52500

Subtotal...

14,12100

14,12100

Materials:
BN8125B0

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

1,000

31,44000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

31,44000

31,44000
1,50%

31,44000
0,21182

COST DIRECTE

45,77282

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 56

u

EN812677

45,77282

Rend.: 1,000

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic,
muntada superficialment

16,33 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,220 /R x

25,32000 =

5,57040

A013M000

h

Ajudant muntador

0,220 /R x

21,75000 =

4,78500

Subtotal...

10,35540

10,35540

Materials:
BN812670

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

1,000

5,82000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,82000

5,82000
1,50%

5,82000
0,15533

COST DIRECTE

16,33073

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 57

u

EN911157

16,33073

Rend.: 1,000

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment
Unitats

115,79 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,165 /R x

25,32000 =

4,17780

Import
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NÚM

CODI
A013M000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant muntador

PREU
21,75000 =

0,165 /R x

Subtotal...

3,58875
7,76655

7,76655

Materials:
BN911150

u

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt

1,000

107,91000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

107,91000

107,91000
1,50%

107,91000
0,11650

COST DIRECTE

115,79305

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 58

u

EN911167

115,79305

Rend.: 1,000

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó
CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó
CW617N, de preu alt, muntada superficialment
Unitats

134,53 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

25,32000 =

5,06400

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

21,75000 =

4,35000

Subtotal...

9,41400

9,41400

Materials:
BN911160

u

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó
CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó
CW617N, de preu alt

1,000

124,97000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

124,97000

124,97000
1,50%

124,97000
0,14121

COST DIRECTE

134,52521

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 59

u

ENE15304

COST EXECUCIÓ MATERIAL

134,52521

Rend.: 1,000

13,29 €

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,165 /R x

25,32000 =

4,17780

0,165 /R x

21,75000 =

3,58875

Subtotal...
Materials:

7,76655

7,76655
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CODI
BNE15300

UA
u

DESCRIPCIÓ
Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

PREU
1,000

5,41000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,41000

5,41000
1,50%

5,41000
0,11650

COST DIRECTE

13,29305

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 60

u

ENE16304

13,29305

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó,
de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment
Unitats

18,41 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

25,32000 =

5,06400

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

21,75000 =

4,35000

Subtotal...

9,41400

9,41400

Materials:
BNE16300

u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

1,000

8,85000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

8,85000

8,85000
1,50%

8,85000
0,14121

COST DIRECTE

18,40521

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 61

u

ENE17304

18,40521

Rend.: 1,000

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
Unitats

27,60 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

25,32000 =

6,33000

Ajudant muntador

0,250 /R x

21,75000 =

5,43750

Subtotal...

11,76750

11,76750

Materials:
BNE17300

u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

1,000

15,66000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

15,66000

15,66000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

15,66000
0,17651
27,60401
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CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 62

u

ENE19304

27,60401

Rend.: 1,000

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16
bar de PN, roscat, muntat superficialment
Unitats

42,95 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300 /R x

25,32000 =

7,59600

A013M000

h

Ajudant muntador

0,300 /R x

21,75000 =

6,52500

Subtotal...

14,12100

14,12100

Materials:
BNE19300

u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

1,000

28,62000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

28,62000

28,62000
1,50%

28,62000
0,21182

COST DIRECTE

42,95282

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 63

m2

EXCRASVOR

42,95282

Rend.: 1,000

Excavació de rasa en vorera de panot a menys de 1m
de profunditat. Amb descalç dels panots sencers per a
la excavació de la terra compactada amb mitjans
mecànics i amb les terres deixades a la vora. Incou
transport de la maquinària, repassat de paraments i
fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a
camió dels sobrants, repompliment de les rases,
compactació de la terra en tongades de 25cm amb
compactador mecànic i reposició dels panots. La terra
obtinguda sota el paviment s'emprarà a la mateixa obra
en actuacions posteriors. Fins i tot part proporcional de
mitjans auxiliars. Mides i capes d'omplerta de la rasa
segons plànols.

52,29 €

Preu €

Unitats

Parcial

Partides d'obra:
F2194H11

m2

G2225221

m3

G2265122

m3

Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra,
de fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou part
proporcional de demolició de vorada.
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora
Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i
essent necessària la dessecació. Inclou el transport del
material a l'obra.

1,000

x

6,40306 =

6,40306

0,800

x

7,06673 =

5,65338

0,350

x

19,35269 =

6,77344

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
G2285B0F

m3

UA

G9E1520A

m2

DESCRIPCIÓ
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM
Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

PREU
0,400

x

20,72771 =

8,29108

1,000

x

24,14322 =

24,14322

Subtotal...

51,26418

51,26418

Altres:
%ZZ

%

Mitjans auxiliars

2,00 % S/

51,26400 =
Subtotal...

1,02528
1,02528

COST DIRECTE

1,02528

52,28946

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 64

u

EY03B000

52,28946

Rend.: 1,000

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 60 a 90 mm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària
Unitats

17,81 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

21,15000 =

0,600 /R x

Subtotal...

12,69000
12,69000

12,69000

Maquinària:
C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

8,22000 =

0,600 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,93200
4,93200

1,50%

4,93200
0,19035

COST DIRECTE

17,81235

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 65

m2

F2194AE1

17,81235

Rend.: 1,000

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió
Unitats

13,75 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

0,420 /R x

21,15000 =
Subtotal...

8,88300
8,88300

8,88300

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,127 /R x

15,65000 =

1,98755

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,048 /R x

57,21000 =

2,74608

Subtotal...

4,73363

4,73363
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,13325

COST DIRECTE

13,74988

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 66

u

FDK262B8

13,74988

Rend.: 1,000

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació
Unitats

59,98 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,500 /R x

27,54000 =

13,77000

A0140000

h

Manobre

1,000 /R x

20,46000 =

20,46000

Subtotal...

34,23000

34,23000

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

45,42000 =

0,200 /R x

Subtotal...

9,08400
9,08400

9,08400

Materials:
B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

BDK21495

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

0,0972

x

17,34000 =

1,68545

1,000

x

14,47000 =

14,47000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

16,15545
1,50%

16,15545
0,51345

COST DIRECTE

59,98290

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 67

u

FDKZH9B4

59,98290

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa
quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Totalment muntat i provat.

53,13 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,350 /R x

27,54000 =

9,63900

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

20,46000 =

7,16100

Subtotal...

16,80000

16,80000

Materials:
B0710150

t

BDKZH9B0

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

0,0032

x

38,37000 =

0,12278

1,000

x

35,96000 =

35,96000

Subtotal...

36,08278

36,08278
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,25200

COST DIRECTE

53,13478

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 68

u

FHR0HJ29

53,13478

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques
d'acer inoxidable AISI 316, potència 30 kW, amb
temperatures primari: 85-65ºC i secundari: 60-80ºC,
tipus ArsopiFH00-HJ-0045 o similar. Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i
d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta
densitat dins de revestiment de fusta, de elements de
connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament
segons plànols. Inclou transport del bescanviador
Totalment muntat, connexionat i provat.

1.060,34 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

1,589 /R x

25,32000 =

40,23348

A013G000

h

Ajudant calefactor

1,500 /R x

21,72000 =

32,58000

Subtotal...

72,81348

72,81348

Materials:
BEV21D00

u

FHR00HJ29X

u

Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb
accessoris de muntatge
Bescanviador de plaques Arsopi FH00-HJ-0045

2,000

x

62,93000 =

125,86000

1,000

x

511,00000 =

511,00000

Subtotal...

636,86000

636,86000

Partides d'obra:
EEU52955

u

EN316727

u

EN811687

u

ENE16304

u

GK25A230

u

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat
roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment
muntat i probat.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic,
muntada superficialment
Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó,
de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment
Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els
accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.

4,000

x

25,52495 =

102,09980

4,000

x

18,64521 =

74,58084

1,000

x

20,75401 =

20,75401

2,000

x

18,40521 =

36,81042

4,000

x

28,97521 =

115,90084

Subtotal...

350,14591

350,14591

Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

0,71 % S/

72,81373 =
Subtotal...

0,51989
0,51989

0,51989
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE

1.060,33928

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 69

m3

G9GL2043

1.060,33928

Rend.: 1,000

Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat
1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat des de camió, estesa i vibratge
amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en
fresc
Unitats

69,66 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

A0140000

h

Oficial 1a

0,040 /R x

24,50000 =

0,98000

Manobre

0,120 /R x

20,46000 =

2,45520

Subtotal...

3,43520

3,43520

Maquinària:
C1709A00

h

Estenedora per a paviments de formigó

78,03000 =

0,040 /R x

Subtotal...

3,12120
3,12120

3,12120

Materials:
B06L318B

m3

Formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a
1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

1,050

60,05000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

63,05250

63,05250
1,50%

63,05250
0,05153

COST DIRECTE

69,66043

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 70

m²

HYA010

COST EXECUCIÓ MATERIAL

69,66043

Rend.: 1,000

6,94 €

Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a
instal·lació de calefacció. Inclou tasques de suport a
l'instal·lador, tapat de forats amb morter o guix, pintat
de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació dels
residus, descàrrega d'equips, emportat de tubs de
sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un
correcte acabat de l'obra.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
MO020

h

Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.

0,064 /R x

23,30000 =

1,49120

MO113

h

Peó ordinari construcció.

0,160 /R x

19,83000 =

3,17280

Subtotal...

4,66400

4,66400

Maquinària:
MQ05PER010

h

Perforadora amb corona diamantada i suport, per via
humida.

0,005 /R x

24,94000 =
Subtotal...

0,12470
0,12470

0,12470
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

MT08AAA010A

m³

Aigua.

0,006

x

1,45000 =

0,00870

MT09MIF010IA

t

0,019

x

36,25000 =

0,68875

MT09PYE010B

m³

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.
Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN
13279-1.

0,015

x

78,89000 =

1,18335

Subtotal...

1,88080

1,88080

Altres:
%ZZ

%

Mitjans auxiliars

4,00 % S/

6,66950 =
Subtotal...

0,26678
0,26678

COST DIRECTE

0,26678

6,93628

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 71

Ut

ICS020H

6,93628

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de conjunt de circulació
circuit Xarxa de calor, format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 2,99m3/h i
alçada manomètrica de 11,88m.c.a, tipus DAB Evoplus
B 120/220.32M o similar, de rotor humit lliure de
manteniment, amb regulació electrònica integrada,
mode de reducció nocturna automàtica, mode de
regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable
(dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament
tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de
freqüència
integrat,
alimentació
monofàsica
230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Filtre retenidor de 1 1/2´´ amb tamís d'acer inoxidable
de 0,5mm.
- Vàlvula de retenció 1 1/2´´.
- 2 Vàlvules de 1 1/2´´.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules
d'esfera i canonada de coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons,
enllaços, maniguets antivibració, etc); tub dacer al
carboni DN42, caixa de connexions elèctriques i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.

1.110,53 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
MO004

h

Oficial 1ª lampista.

3,274 /R x

22,72000 =

74,38528

MO096

h

Ajudant instal·lador de climatització.

3,274 /R x

20,65000 =

67,60810

Subtotal...

141,99338

Materials:
DABVSUH3

Ut

Bomba circuladora DAB EVOPLUS B 120/220.32M

1,000

x

920,50000 =

920,50000

141,99338
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
MT35AIA090MA

UA
m

MT35CUN040AB m

MT37SVE010B

Ut

MT37TCA010BA

m

MT42WWW040

Ut

DESCRIPCIÓ
Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de
color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).
Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb
aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 21031-3.
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2´´.
Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15
mm de diàmetre, segons UNE-EN 1057.
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat
de 1/2´´, escala de pressió de 0 a 5 bar.

PREU
3,000

x

0,78000 =

2,34000

9,000

x

0,45000 =

4,05000

2,000

x

4,13000 =

8,26000

0,350

x

4,41000 =

1,54350

1,000

x

10,07000 =

10,07000

Subtotal...

946,76350

946,76350

Altres:
%ZZ

%

Mitjans auxiliars

2,00 % S/

1.088,75700 =
Subtotal...

COST DIRECTE

21,77514
21,77514

21,77514

1.110,53202

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.110,53202
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 72

ICS022K

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba
circuladora per al circuit de la sala polivalent (Bomba
2C), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 5,75 m3/h i
alçada manomètrica de 3,02 m.c.a, tipus DAB
EVOPLUS B 110-220.32 SAN M o similar, de rotor
humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica
integrada, mode de reducció nocturna automàtica,
mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c),
variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta
per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb
aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb
variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica
230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 1 1/2´´.
- Filtre de 1 1/2´´.
- 2 Vàlvules de papallona 1 1/2´´.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules
d'esfera i canonada d'acer inoxidable.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons,
brides, enllaços, etc); tub d'acer Inox DN40, caixa de
connexions elèctriques i demés accessoris necessaris
per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

768,02 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
MO003

h

Oficial 1ª instal·lador de climatització.

2,666 /R x

20,72000 =

55,23952

MO056

h

Ajudant instal·lador de climatització.

2,666 /R x

17,50000 =

46,65500

Subtotal...

101,89452

Materials:
DABQ7UV3

Ut

MT35CUN040AB m

MT37SVE010B

Ut

MT37TCA010B

m

MT37WWW050E Ut
A
MT3BBA71312
m

MT42WWW040

Ut

Bomba circuladora rotor humit DAB EVOPLUS B
110-220.32
Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb
aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 21031-3.
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2´´.

1,000

x

594,30000 =

594,30000

9,000

x

0,45000 =

4,05000

2,000

x

4,13000 =

8,26000

Tub d'acer inox rígid amb paret de 1 mm de gruix i
13/15 mm de diàmetre, segons UNE-EN 1057.
Maneguet antivibració, de goma, per a una pressió
màxima de treball de 10 bar.
Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de
color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 50086-1 i UNE-EN 50086-2-2. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat
de 1/2´´, escala de pressió de 0 a 5 bar.

0,350

x

3,92000 =

1,37200

2,000

x

15,35000 =

30,70000

3,000

x

0,77000 =

2,31000

1,000

x

10,07000 =

10,07000

101,89452
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

651,06200

651,06200

Altres:
%ZZ

%

Mitjans auxiliars

2,00 % S/

752,95650 =
Subtotal...

15,05913
15,05913

COST DIRECTE

15,05913

768,01565

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 73

u

JEV3A304

768,01565

Rend.: 1,000

Partida proves d'instal·lacions i legalització. Inclou: les
proves d'instal·lacions tèrmiques, elèctriques i
petrolíferes per a poder fer la legalització de les
modificacions d'instal·lacions realitzades, taxes,
inspeccions, prodeciments administratius i inscripció a
RITSI.

1.500,00 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
BVAEA304

u

Partida proves d'instal·lacions i legalització. Inclou: les
proves d'instal·lacions tèrmiques, elèctriques i
petrolíferes per a poder fer la legalització de les
modificacions d'instal·lacions realitzades, taxes,
inspeccions, prodeciments administratius i inscripció a
RITSI.

1,000

1.500,00000 =

x

Subtotal...

1.500,00000

1.500,00000

COST DIRECTE

1.500,00000

1.500,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 74

m3

K2131221

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.500,00000

Rend.: 1,000

156,04 €

Enderroc de base de caldera i de dipòsits de gasoil, de
formigó en massa, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. I part proporcional
de transport i taxes a abocador autoritzat.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

20,46000 =

61,38000

A0150000

h

Manobre especialista

3,200 /R x

21,15000 =

67,68000

Subtotal...

129,06000

129,06000

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65000 =

1,600 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

25,04000
25,04000

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

25,04000
1,93590
156,03590
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 75

m2

K2153110

156,03590

Rend.: 1,000

Desmuntatge de coberta inclinada, de plaques
conformades de fibrociment amb amiant, amb mitjans
manuals i auxiliars, càrrega manual d'elements sobre
camió o contenidor, transport especial materies
perilloses i descàrrega a dipòsit autoritzat per gestió de
residus amb amiant.
Inclou: treballs previs, elaboració de Pla de treball de
manipulació d'amiant, elaboració pla de treball de
desmuntatge de coberta, medicions aire amb equips
homologats, senyalització de la zona de treball i
treballs de protecció individual i col·lectiva de mà d'obra
certificada per a la manipulació d'amiant, mitjans
d'elevació i auxiliars, treballs de desmuntatge de la
coberta, treballs d'embalatge especial dels residus
(encapsulat per amiant), càrrega a camió amb mitjans
manuals i auxiliars, transport de materies perilloses
amiant, taxes i gGestió dels residus amb contingut
d'amiant a gestor autoritzat per l'Agència Catalana de
Residus, i entrega dels certificats de residus
corresponents.
Unitats

112,03 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

20,46000 =

1,500 /R x

Subtotal...

30,69000
30,69000

30,69000

Maquinària:
C1503300

h

CL40AAAA

h

Camió grua de 3 t
Plataforma
elevadora
telescòpica
articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

1,300 /R x

43,03000 =

55,93900

0,600 /R x

39,24000 =

23,54400

Subtotal...

79,48300

79,48300

Materials:
B1Z27FD1

kg

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), per a seguretat i salut

10,000

0,14000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,40000

1,40000
1,50%

COST DIRECTE

1,40000
0,46035
112,03335

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

112,03335
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 76

K2154110

m2

Obertura en coberta inclinada, de planxes metàl·liques
tipùs sandwich, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Inclou part
proporcional de segellat posterior.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

12,46 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

20,46000 =

0,600 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

12,27600
12,27600

1,50%

12,27600
0,18414

COST DIRECTE

12,46014

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 77

u

K2161512

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,46014

Rend.: 1,000

2,85 €

Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de
gruix, per a formació de forat per instal·lacions de fins
30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidori part proporcional de
transport i gestió de residu.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

21,15000 =

0,125 /R x

Subtotal...

2,64375
2,64375

2,64375

Maquinària:
C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

3,28000 =

0,050 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,16400
0,16400

1,50%

0,16400
0,03966

COST DIRECTE

2,84741

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 78

u

PRESFL0150

2,84741

Rend.: 1,000

Subminitrament i instal·lació de Pressòstat per a
detecció de baixa pressió d'aigua. Inclou cablejat fins a
quadre elèctric i tarat a 0,5bars de pressió per a
l'alarma.
Unitats

51,78 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

25,32000 =
Subtotal...

6,33000
6,33000

6,33000

Materials:
PRESFL0150X

u

Pressostat

1,000

x

45,00000 =
Subtotal...

45,00000
45,00000

45,00000

Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

7,17 % S/

6,33004 =
Subtotal...

0,45413
0,45413

0,45413
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE

51,78413

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 79

m

REH32150D

51,78413

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada
REHAU RAUVITHERM DUO SDR 11 32/150 o
equivalent . Fabricada en PE-Xa segons DIN 16892/93
amb capa EVOH contra la difusió d'oxigen segons DIN
4726. Aïllament flexible basant-se escuma de PE
reticulat de cel·la tancada. Coberta exterior en PE-HD
corrugada. Inclou elements terminals de connexió a
rosca, cinta senyalitzadora, així com els mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Unitats

29,12 €

Preu €

Parcial

Import

Materials:
11320131001T

m

BDGZB320

m

Doble canonada REHAU RAUVITHERM SDR 11 de
diàmetre 32mm x 2,9 mm de gruix
Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 15 cm d'amplària, de polietilè

1,000

x

28,98000 =

28,98000

0,780

x

0,18000 =

0,14040

Subtotal...

29,12040

COST DIRECTE

29,12040

29,12040

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 80

m

REH40150D

29,12040

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada
REHAU RAUVITHERM DUO SDR 11 40/150 o
equivalent. Fabricada en PE-Xa segons DIN 16892/93
amb capa EVOH contra la difusió d'oxigen segons DIN
4726. Aïllament flexible basant-se escuma de PE
reticulat de cel·la tancada. Coberta exterior en PE-HD
corrugada. Inclou elements terminals de connexió a
rosca, cinta senyalitzadora, així com els mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Unitats

32,69 €

Preu €

Parcial

Import

Materials:
11320231001T

m

BDGZB320

m

Doble canonada REHAU RAUVITHERM SDR 11 de
diàmetre 40mm x 3,7 mm de gruix
Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 15 cm d'amplària, de polietilè

1,000

x

32,55000 =

32,55000

0,780

x

0,18000 =

0,14040

Subtotal...

COST DIRECTE

32,69040

32,69040

32,69040

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,69040
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CODI
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P- 81

RPE005B

m²

Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un
parament vertical interior, fins a 3 m d'altura, acabat
superficial remolinat, amb morter de ciment, tipus GP
CSII W0. Per a repassos i segellat d'obertures per al
pas d'instal·lacions.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

19,61 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
MO020

h

Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.

0,488 /R x

23,30000 =

11,37040

MO113

h

Peó ordinari construcció.

0,336 /R x

19,83000 =

6,66288

Subtotal...

18,03328

18,03328

Materials:
MT08AAA010A

m³

Aigua.

0,005

x

1,45000 =

0,00725

MT09MIF020A

t

Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús corrent, de
ciment, tipus GP CSII W0, subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-1.

0,028

x

42,30000 =

1,18440

Subtotal...

1,19165

1,19165

Altres:
%ZZ

%

Mitjans auxiliars

2,00 % S/

19,22500 =
Subtotal...

COST DIRECTE

0,38450
0,38450

0,38450

19,60943

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,60943

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 08/06/21

134

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 82

SEDCOMPT10

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de comptador d'energia
tèrmica hidrodinàmic Sedical SUPERSTATIC 440 2´´
10 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació
hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 10 m3/h
amb connexió roscada 2´´, fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de
medició modular i multifuncional Supercal 531 amb
pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble
memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors
auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC
i 16bar.
- Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de
5ºC fins a 55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.
Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500
aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500
aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i
exportació de dades des del capçal electrònic Supercal
531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230
VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531
del comptador d'energia. Amb sortida de tensió
secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de
comunicació.
Totalment muntat i probat.
Unitats

941,91 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

0,350 /R x

25,32000 =

8,86200

Ajudant muntador

0,100 /R x

21,75000 =

2,17500

Subtotal...

11,03700

Materials:
SED47717

u

SED48914

u

Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a
45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària
de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de
dades des del capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.

1,000

x

65,70000 =

65,70000

1,000

x

102,85000 =

102,85000

11,03700
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
SEDCOMPT10X

UA
u

DESCRIPCIÓ
Comptador calories SuperStatic 440 10m3/h
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació
hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 10 m3/h
amb connexió roscada 2´´, fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de
medició modular i multifuncional Supercal 531 amb
pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble
memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors
auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC
i 16bar.
- Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de
5ºC fins a 55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.
Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500
aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes.

PREU
1,000

x

753,00000 =

Subtotal...

753,00000

921,55000

921,55000

Altres:
%ZZ

%

Mitjans auxiliars

1,00 % S/

932,58700 =
Subtotal...

COST DIRECTE

9,32587
9,32587

9,32587

941,91287

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

941,91287
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 83

SEDCOMPT3

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de comptador d'energia
tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440R503.
SUPERSTATIC 440 1-1/4´´ 3,5 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació
hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 3,5 m3/h
amb connexió roscada 1-1/4´´, fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de
medició modular i multifuncional Supercal 531 amb
pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble
memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors
auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC
i 16bar.
- Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de
5ºC fins a 55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.
Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500
aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes.
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i
exportació de dades des del capçal electrònic Supercal
531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230
VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531
del comptador d'energia. Amb sortida de tensió
secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de
comunicació.
Totalment muntat i probat.
Unitats

709,61 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,350 /R x

25,32000 =

8,86200

0,100 /R x

21,75000 =

2,17500

Subtotal...

11,03700

Materials:
SED47717

u

SED48914

u

Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a
45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària
de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de
dades des del capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.

1,000

x

65,70000 =

65,70000

1,000

x

102,85000 =

102,85000

11,03700
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
SEDCOMPT3X

UA
u

DESCRIPCIÓ
SUPERSTATIC 440 1-1/4´´ 3,5 m3/h Comptador
d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model
440R503.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació
hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 3,5 m3/h
amb connexió roscada 1-1/4´´, fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de
medició modular i multifuncional Supercal 531 amb
pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble
memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors
auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC
i 16bar.
- Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de
5ºC fins a 55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.
Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500
aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes.

PREU
1,000

523,00000 =

x

Subtotal...

523,00000

691,55000

691,55000

Altres:
%ZZ

%

Mitjans auxiliars

1,00 % S/

702,58700 =
Subtotal...

7,02587
7,02587

COST DIRECTE

7,02587

709,61287

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

709,61287

P- 84

SEGISAL

u

Partida de seguretat i salut per a instal·lacions i
construcció. A banda de la partida específica de
retirada de la coberta amb amiant la qual disposa de
partida interna.

Rend.: 1,000

1.250,00 €

P- 85

VEXP200

u

Subministrament i instal·lació de Dipòsit d'expansió de
200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió 1
1/4´´, col·locat roscat.

Rend.: 1,000

197,37 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

25,32000 =

12,66000

Ajudant muntador

0,500 /R x

21,75000 =

10,87500

Subtotal...

23,53500

23,53500

Materials:
VEXP200X

u

Vas d'expansió de 200l

1,000

x

172,15000 =
Subtotal...

172,15000
172,15000

172,15000

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 08/06/21

138

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Altres:
A%AUX001

UA
%

DESCRIPCIÓ
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

PREU
7,17 % S/

23,53503 =
Subtotal...

COST DIRECTE

1,68845
1,68845

1,68845

197,37345

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

197,37345

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 1

1G81LO01

UA
u

Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de sistema de control per a xarxa de calor amb LOXONE dins armari
polièster IP65. Connexió amb sistema remot mitjançant APP o entorn Web propi de Loxone.
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació dels usuaris, posada en
funcionament i altres elements necessaris per al correcte funcionament i compliment de les
prescripcions definides a la memòria i plànols.

Pàg.:

1

PREU
4.557,31 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
P- 2

4G41BIOM

u

Subministrament i instal·lació elèctrica interior en la sala de calderes de biomassa. Inclou circuits
interiors amb cablejat lliure d'halògens i reduïda emissió de fums, 450/750V, tipus H07Z1-K (AS),
sota tub protector de gris dur i canal, il·luminació mitjançant dos tubs LED de 1,2m de 2x15W tipus
OSRAM o similar, il·luminació d'emergència, alimentació bombes dispositius, mecanismes de
superfície tipus simon o similar, interruptor exterior de la sala dins caixa d'emergència, subquadre
dins armari tipus RITTAL KS o similar per a 54 mòduls, i aparamenta sobre carril DIN tipus Hager o
similar (segons plànols i esquema unifilar). Inclou també interruptors de capçalera al subquadre
general de l'edifici nou i interruptor exterior de la sala de calderes i comptador leèctric monofàsic.
Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació (segons indicacions
esquema unifilar). Totalment montada, connexionada i provada.

1.406,05 €

(MIL QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
P- 3

ACCREH50

u

Subministrament i instal·lació d'acessoris muntatge REHAU RAUVITHERM DUO SDR 11 50/175 o
equivalent. Inclou casquet, maniguet i caputxó de goma. Totalment muntat i provat.
(TRES-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

302,72 €

P- 4

AIGUXAR

u

Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades
de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar
l'obstrucció i reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a la xarxa.
Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola i aixeta tipus jardí poder netejar els
components que siguin precisos pel manteniment.
Totalment muntat i probat.
(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

217,70 €

P- 5

AQUACOL2002

u

Col·lector anada i retorn de 3'' integrat i aïllat per a 2 circuits. Connexions a caldera 2''. Connexions
a circuits 2''. Pressió màxima de treball 6 Bars i temperatura màxima de treball 110ºC. Aïllament
EEP de 35mm segons DIN 4102-B2 amb carcassa d'acer galvanitzat de 0,75mm.
(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

256,07 €

P- 6

DPANDI800

u

Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de
poliuretà, de 800 l de capacitat, tipus hargassner Sp825 o equivalent,amb purga d'aire i buidat, amb
connexions de rosca 1 1/4´´, de pressió màxima de servei 6 bar, i 95°C de temperatura màxima,
col·locat en posició vertical i aïllament de 100mm. Inclou transport, descàrrega, posicionament i
proves.
(MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

1.545,45 €

P- 7

E222B4SAUL

m3

Excavació de rasa en superfície de sauló per a menys de 1m de profunditat per a pas
d'instal·lacions. Excavació de la terra compactada amb mitjans mecànics i amb les terres deixades
a la vora. Incou transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de
terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió dels sobrants.
Reompliment de les rases amb sorra fina per a la col·locació dels tubs i reblert amb sorra extreta de
l'excavació segons plànols. Compactació de la terra en tongades de 25cm amb compactador
mecànic. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Mides i capes d'omplerta de la rasa
segons plànols.
(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

27,86 €

P- 8

E222B6ASF

m2

Excavació de rasa en superfície asfaltada per a menys de 1m de profunditat. Amb tall previ i
demolició de l'asfalt per a la excavació de la terra compactada amb mitjans mecànics i amb les
terres deixades a la vora. Incou transport de la maquinària, repassat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a
camió dels sobrants. Reompliment de les rases amb sorra fina per a la col·locació dels tubs i
reblert amb sorra extreta de l'excavació segons plànols. Compactació de la terra en tongades de
25cm amb compactador mecànic i repavimentació amb asfalt en fred. La terra obtinguda sota
l'asfalt s'emprarà a la mateixa obra en actuacions posteriors. Fins i tot part proporcional de mitjans
auxiliars. Mides i capes d'omplerta de la rasa segons plànols.
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

59,14 €

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/06/21

Pàg.:

2

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 9

E2R45037

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,34 €

P- 10

E2R540D0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 2 m3 de capacitat
(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

41,35 €

P- 11

E2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
(VINT-I-UN EUROS)

21,00 €

P- 12

E3Z113R1

m2

Formació de bancada per a caldera de gasoil de 15 cm de gruix, de formigó HA-25/P/10/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, fabricat in situ. Inclou part proporcional
d'encofrat i posterior desencofrat, així com mitjans auxiliars. Amb acabat superficial llis.
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

15,68 €

P- 13

E441511D

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

1,67 €

P- 14

E535CA2N

m2

Subministrament i muntatge de coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de
poliuretà, amb un gruix total de 30 mm, amb la cara exterior grecada 3GR color estàndard, diferent
del blanc, i la cara interior llisa de color blanc, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes
(ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb
un pendent de >= 4%. Totalment muntat sobre biguetes i paraments existents. Inclou part
proporcional de mermes, anclatges, tapajunts, embellidors, xapa plegada parapluja per entregues a
parets i elements auxiliars.
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

31,47 €

P- 15

ECOHK100400

u

Caldera de biomassa de condensació de pèl.let tipus Biocurve BC 120 kW (37,5 - 120kW) o
equivalent. Inclou: sonda lambda + circuit controlador, comunicador WiFi remot, neteja automática
intercanviador per injecció d'aigua, neteja automàtica plat combustió, rendimient superior al 100%
en condicions de condensació, intercanviador espiral en acer inox, pantalla tàctil a color, sifó
condensats, compactador de cendres y evacuador a maleta portàtil, alimentació automàtica
aspiració pneumàtica amb dipòsit integrat i control automàtic, dispositiu/passarel.la de
comunicacions IO Control/Biocurve-ModBus RTU amb microprocessador de 16 bits, port RS232 i 1
port RS485, programació embedded.
Sense incloure el conducte per a evacuació dels productes de la combustió. Inclou transport,
descàrrega, emplaçament, muntatge i posada en marxa.
Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
(DISSET MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

17.055,38 €

P- 16

EE2CUF13

u

Subministrament i muntatge de sitja tèxit tipus SILOTEC WHPS 268 x 200 o equivalent, amb fons
clàssic a 45º amb estructura d´acer amb pintura electrostàtica, teixit d'alta tecnologia tallat amb
làser i alta protecció UV. Boca de càrrega manual, revisió i control ø35 cm. Inclou colector inferior
ø35cm per sonda d'aspiració pneumàtica cap a caldera, tub d'aspiració i retorn de ø50 des de sitja
cap a caldera (20m), boca d'ompliment pneumàtic Storz-100 i 2 abraçadores itumescents D=50mm
EI120. Capacitat des de 2,2Tn fins a 7,2Tn. Mesures: 2.68x2.68x2m. Totalment muntat i provat.
(DOS MIL CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

2.513,26 €

P- 17

EE41B162

u

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235
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 VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

123,84 €

P- 18

EE41B192

u

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310
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 VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

188,22 €

PREU
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Pàg.:

3

NÚMERO

CODI

P- 19

EE41B792

u

Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i
310 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 TRENTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

131,04 €

P- 20

EE41BB62

u

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235
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·locada
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

162,95 €

P- 21

EE41BB92

u

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310
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·locada
(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

227,22 €

P- 22

EE41BC92

u

Derivació T a 135° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310
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·locada
(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

332,34 €

P- 23

EE41BD62

u

Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235
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
(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

40,62 €

P- 24

EE41BD92

u

Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310
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
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

68,73 €

P- 25

EE41BK92

u

Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310
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
(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

298,62 €

P- 26

EE41JG69

u

Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de diàmetre nominal,
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

21,34 €

P- 27

EE41JG99

u

Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal,
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

39,03 €

P- 28

EE41JR69

u

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locada
(TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

32,02 €

P- 29

EE41JR99

u

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locada
(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

57,55 €

P- 30

EEU11113

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

15,45 €

P- 31

EEU6U001

u

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat
(DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

19,13 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
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P- 32

EF4235CA

m

Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura
longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat superficialment amb abraçadores a
paret o suporteria a sostre. Inclou també aïllament de 30mm i part proporcional de racoreria, Ts,
colzes, maniguets i demés accessoris per al correcte funcionament de la instal·lació. Totalment
muntat i provat.
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

8,49 €

P- 33

EF4236CAIBNI

m

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref. 12428X12 de la serie Acer
Inoxidable de FILTUBE SA , de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat superficialment amb
abraçadores a paret o suporteria a sostre. Inclou també aïllament de 25mm i part proporcional de
racoreria, Ts, colzes, maniguets i demés accessoris per al correcte funcionament de la instal·lació.
Totalment muntat i provat.
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

22,30 €

P- 34

EF4237EAIBNK

m

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref. 12435X15 de la serie Acer
Inoxidable de FILTUBE SA , de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressi, amb grau de dificultat mig i col·locat superficialment amb
abraçadores a paret o suporteria a sostre. Inclou també aïllament de 25mm i part proporcional de
racoreria, Ts, colzes, maniguets i demés accessoris per al correcte funcionament de la instal·lació.
Totalment muntat i provat.
(VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

27,12 €

P- 35

EF4239EAIBNP

m

Subministrament i instal·lació de Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura
longitudinal ref. 12454X15 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA o equivalent , de 54 mm de
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb
grau de dificultat mig i col·locat superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a sostre.
Inclou també aïllament de 30mm i part proporcional de racoreria, Ts, colzes, maniguets i demés
accessoris per al correcte funcionament de la instal·lació. Totalment muntat i provat.
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

29,79 €

P- 36

EF5295B1

m

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

12,44 €

P- 37

EFQ7N26

m

Subministrament i muntatge de Node per a dues derivacions en T de canonades de 40-63-40 DUO,
tipus Rehau RAUVITHERM o equivalent. Un per a la canonada d'impulsió i l'altre per a la canonada
de retorn. La derivació estarà composada per:
- Acessoris metàl·lics d'unió de les 3 canonades
- Maniguet de la coberta per l'aïllament
- Líquid de l'aïllament
- Fulls termoretràctils per a la unió del maniguet de la coberta de l'aïllament amb la coberta del tub.

495,70 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

El maniguet de la coberta de l'aïllament estarà fabricat amb material PE-HD resistent als impactes i
a la pressió. La unió termoretràctil estarà prevista pel seu interior amb una adhesiu termofusible per
tal de garantir l'estanquitat de la unió.
Totalment muntada i provada.
(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
P- 38

EG22TD1K

m

Subministració i instal·lació tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada amb
fiador per a passar cables.
(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

3,88 €

P- 39

EJAAU030

u

Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 150 l de capacitat, de doble recipient concèntric,
amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb
resistència elèctrica de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i
termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de
protecció catòdica, muntat vertical u horitzontalment i amb totes les connexions fetes
(VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

815,44 €
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P- 40

EK318750

u

Dipòsit per a combustibles líquids de 750 l de capacitat, de doble paret de polietilè de densitat alta
(PEHD), construit segons la norma UNE-EN 13341, tractat amb recobriment impermeabilitzant,
elevat
(VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

852,54 €

P- 41

EM31261J

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

48,89 €

P- 42

EM31341K

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment
(CENT DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

112,27 €

P- 43

EMSB31A2

u

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

15,62 €

P- 44

EMSB7AL2

u

Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 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
(NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

9,91 €

P- 45

EN314A27

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

16,35 €

P- 46

EN315A17

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),
de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

15,54 €

P- 47

EN316A17

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),
de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

19,69 €

P- 48

EN316A27

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

27,44 €

P- 49

EN317A27

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

35,88 €

P- 50

EN319A27

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

65,40 €

P- 51

EN791H

u

Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 91
- 3/4´´ 1.500 l/h - 6,60 gpm que garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i
realitza el control incloent l' actuador. EVOPICV 91 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual
amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 25 bar i un diferencial màxim de
pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust de cabal, regulador de pressió diferencial integrat i
funció de vàlvula de control amb opció d'ACTUADOR ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V).
Permet una potència térmica òptima de modulació amb Carrera de 3mm ´´full stroke´´ per
acomodar diverses opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és accessible externament en
la part superior de l'eix. S'instal·larà tarada a 1.077l/h.Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament
velcro. Totalment muntada i provada.
(CENT NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

109,05 €

P- 52

EN721641

u

Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=6,8, de 16 bar de
PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada
(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

85,52 €

P- 53

EN811597

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

28,98 €
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P- 54

EN811684

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

26,73 €

P- 55

EN8125B7

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

45,77 €

P- 56

EN812677

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment
(SETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

16,33 €

P- 57

EN911157

u

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i
unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment
(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

115,79 €

P- 58

EN911167

u

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió
de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

134,53 €

P- 59

ENE15304

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

13,29 €

P- 60

ENE16304

u

Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

18,41 €

P- 61

ENE17304

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

27,60 €

P- 62

ENE19304

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

42,95 €

P- 63

EXCRASVOR

m2

Excavació de rasa en vorera de panot a menys de 1m de profunditat. Amb descalç dels panots
sencers per a la excavació de la terra compactada amb mitjans mecànics i amb les terres deixades
a la vora. Incou transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de
terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió dels sobrants,
repompliment de les rases, compactació de la terra en tongades de 25cm amb compactador
mecànic i reposició dels panots. La terra obtinguda sota el paviment s'emprarà a la mateixa obra en
actuacions posteriors. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Mides i capes d'omplerta de
la rasa segons plànols.
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

52,29 €

P- 64

EY03B000

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 60 a 90 mm de
diàmetre i fins a 350 mm de fondària
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

17,81 €

P- 65

F2194AE1

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

13,75 €

P- 66

FDK262B8

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

59,98 €

P- 67

FDKZH9B4

u

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. Totalment muntat i provat.
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

53,13 €
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P- 68

FHR0HJ29

u

Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 30 kW,
amb temperatures primari: 85-65ºC i secundari: 60-80ºC, tipus ArsopiFH00-HJ-0045 o similar.
Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells
de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres,
4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols.
Inclou transport del bescanviador Totalment muntat, connexionat i provat.
(MIL SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

1.060,34 €

P- 69

G9GL2043

m3

Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de
camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

69,66 €

P- 70

HYA010

m²

Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció. Inclou tasques de suport
a l'instal·lador, tapat de forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i
separació dels residus, descàrrega d'equips, emportat de tubs de sanejament, i demés tasques
auxiliars per a assolir un correcte acabat de l'obra.
(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,94 €

P- 71

ICS020H

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt de circulació circuit Xarxa de calor, format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 2,99m3/h i alçada manomètrica de 11,88m.c.a, tipus DAB
Evoplus B 120/220.32M o similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica
integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant
(dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10 fins
110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència integrat,
alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Filtre retenidor de 1 1/2´´ amb tamís d'acer inoxidable de 0,5mm.
- Vàlvula de retenció 1 1/2´´.
- 2 Vàlvules de 1 1/2´´.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons, enllaços, maniguets antivibració, etc); tub dacer al
carboni DN42, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
(MIL CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

1.110,53 €

P- 72

ICS022K

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per al circuit de la sala polivalent
(Bomba 2C), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 5,75 m3/h i alçada manomètrica de 3,02 m.c.a, tipus DAB
EVOPLUS B 110-220.32 SAN M o similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial
constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de
-10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència
integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 1 1/2´´.
- Filtre de 1 1/2´´.
- 2 Vàlvules de papallona 1 1/2´´.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada d'acer inoxidable.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub d'acer Inox DN40, caixa
de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

768,02 €

P- 73

JEV3A304

u

Partida proves d'instal·lacions i legalització. Inclou: les proves d'instal·lacions tèrmiques,
elèctriques i petrolíferes per a poder fer la legalització de les modificacions d'instal·lacions
realitzades, taxes, inspeccions, prodeciments administratius i inscripció a RITSI.
(MIL CINC-CENTS EUROS)

1.500,00 €
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P- 74

K2131221

m3

Enderroc de base de caldera i de dipòsits de gasoil, de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. I part proporcional de transport i taxes a
abocador autoritzat.
(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

156,04 €

P- 75

K2153110

m2

Desmuntatge de coberta inclinada, de plaques conformades de fibrociment amb amiant, amb
mitjans manuals i auxiliars, càrrega manual d'elements sobre camió o contenidor, transport especial
materies perilloses i descàrrega a dipòsit autoritzat per gestió de residus amb amiant.
Inclou: treballs previs, elaboració de Pla de treball de manipulació d'amiant, elaboració pla de treball
de desmuntatge de coberta, medicions aire amb equips homologats, senyalització de la zona de
treball i treballs de protecció individual i col·lectiva de mà d'obra certificada per a la manipulació
d'amiant, mitjans d'elevació i auxiliars, treballs de desmuntatge de la coberta, treballs d'embalatge
especial dels residus (encapsulat per amiant), càrrega a camió amb mitjans manuals i auxiliars,
transport de materies perilloses amiant, taxes i gGestió dels residus amb contingut d'amiant a
gestor autoritzat per l'Agència Catalana de Residus, i entrega dels certificats de residus
corresponents.
(CENT DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

112,03 €

P- 76

K2154110

m2

Obertura en coberta inclinada, de planxes metàl·liques tipùs sandwich, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de segellat posterior.
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

12,46 €

P- 77

K2161512

u

Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat per instal·lacions
de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidori part
proporcional de transport i gestió de residu.
(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

2,85 €

P- 78

PRESFL0150

u

Subminitrament i instal·lació de Pressòstat per a detecció de baixa pressió d'aigua. Inclou cablejat
fins a quadre elèctric i tarat a 0,5bars de pressió per a l'alarma.
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

51,78 €

P- 79

REH32150D

m

Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada REHAU RAUVITHERM DUO SDR 11 32/150
o equivalent . Fabricada en PE-Xa segons DIN 16892/93 amb capa EVOH contra la difusió d'oxigen
segons DIN 4726. Aïllament flexible basant-se escuma de PE reticulat de cel·la tancada. Coberta
exterior en PE-HD corrugada. Inclou elements terminals de connexió a rosca, cinta senyalitzadora,
així com els mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta instal·lació.
(VINT-I-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

29,12 €

P- 80

REH40150D

m

Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada REHAU RAUVITHERM DUO SDR 11 40/150
o equivalent. Fabricada en PE-Xa segons DIN 16892/93 amb capa EVOH contra la difusió d'oxigen
segons DIN 4726. Aïllament flexible basant-se escuma de PE reticulat de cel·la tancada. Coberta
exterior en PE-HD corrugada. Inclou elements terminals de connexió a rosca, cinta senyalitzadora,
així com els mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta instal·lació.
(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

32,69 €

P- 81

RPE005B

m²

Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical interior, fins a 3 m d'altura,
acabat superficial remolinat, amb morter de ciment, tipus GP CSII W0. Per a repassos i segellat
d'obertures per al pas d'instal·lacions.
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

19,61 €
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P- 82

SEDCOMPT10

u

Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical SUPERSTATIC
440 2´´ 10 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de
desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 10 m3/h amb connexió roscada 2´´,
fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531
amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues
sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar.
- Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 100:1 del cabal
nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud
2m i un parell de beines per a immersió de les sondes.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud
2m i un parell de beines per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic
Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic
Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació
del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat.
(NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

941,91 €

P- 83

SEDCOMPT3

u

Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model
440R503. SUPERSTATIC 440 1-1/4´´ 3,5 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de
desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 3,5 m3/h amb connexió roscada 1-1/4´´,
fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531
amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues
sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar.
- Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 100:1 del cabal
nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud
2m i un parell de beines per a immersió de les sondes.
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic
Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic
Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació
del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat.
(SET-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

709,61 €

P- 84

SEGISAL

u

Partida de seguretat i salut per a instal·lacions i construcció. A banda de la partida específica de
retirada de la coberta amb amiant la qual disposa de partida interna.
(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

1.250,00 €

P- 85

VEXP200

u

Subministrament i instal·lació de Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió 1 1/4´´, col·locat roscat.
(CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

197,37 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
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u

u
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DESCRIPCIÓ

Pàg.:

1

PREU

Subministrament i instal·lació de sistema de control per a xarxa de calor amb
LOXONE dins armari polièster IP65. Connexió amb sistema remot mitjançant
APP o entorn Web propi de Loxone.
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació dels usuaris,
posada en funcionament i altres elements necessaris per al correcte
funcionament i compliment de les prescripcions definides a la memòria i
plànols.

4.557,31 €

Altres conceptes

4.557,31 €

Subministrament i instal·lació elèctrica interior en la sala de calderes de
biomassa. Inclou circuits interiors amb cablejat lliure d'halògens i reduïda
emissió de fums, 450/750V, tipus H07Z1-K (AS), sota tub protector de gris dur
i canal, il·luminació mitjançant dos tubs LED de 1,2m de 2x15W tipus OSRAM
o similar, il·luminació d'emergència, alimentació bombes dispositius,
mecanismes de superfície tipus simon o similar, interruptor exterior de la sala
dins caixa d'emergència, subquadre dins armari tipus RITTAL KS o similar per
a 54 mòduls, i aparamenta sobre carril DIN tipus Hager o similar (segons
plànols i esquema unifilar). Inclou també interruptors de capçalera al
subquadre general de l'edifici nou i interruptor exterior de la sala de calderes i
comptador leèctric monofàsic.
Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació
(segons indicacions esquema unifilar). Totalment montada, connexionada i
provada.

1.406,05 €

Comptador elèctric per carril DIN
Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de
105x105 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i finestreta, muntat
superficialment
Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment
Subministrament i instal·lació tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN
Subministrament i instal·lació interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntat superficialment
Subministrament i instal·lació presa de corrent bipolar amb presa de terra
lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment
Subministrament i instal·lació llumenera d'emergència antideflagrant amb
difusor cilíndric de vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base
d'ABS, amb una làmpada de baix consum d'11 W de potència i una làmpada
de senyalització, flux aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a
cobrir una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de
classe II de protecció contra xocs elèctrics, col·locat superficialment
Subministrament i instal·lació llumenera industrial amb reflector simètric i 2
tubs LED de 15W, de forma rectangular, amb xassís polièster, muntada
superficialment al sostre.

75,00000 €
45,87747 €
295,50881 €
36,50700 €

50,55420 €

74,63850 €
51,46750 €
5,80975 €
125,32261 €

14,09707 €
22,49414 €
358,53261 €

176,15784 €
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P- 3

CODI
KG415A99

ACCREH50

UA

u

REH138693X
REH169143X
REH320071X

P- 4

AIGUXAR

u

BJM12407
BN316720
BN317720
BN811590
BNE17300

P- 5

AQUACOL2002

u

AQUACOL2002X

P- 6

DPANDI800

u

DPANDI800X

P- 7

E222B4SAUL

m3

Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació 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
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació d'acessoris muntatge REHAU RAUVITHERM
DUO SDR 11 50/175 o equivalent. Inclou casquet, maniguet i caputxó de
goma. Totalment muntat i provat.
Casquet correder SDR 11 50 x 4,6 Rehau
Maniguet d'unió SDR 11 50 - R 1 1/2´´. Rehau
Caputxó de goma rautherm enxufable duo 50
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua, per velocitat, de llautó,
amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a
un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i reflux d'aigua des de la
instal·lació de biomassa cap a la xarxa.
Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola i aixeta tipus
jardí poder netejar els components que siguin precisos pel manteniment.
Totalment muntat i probat.
Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre
nominal 1´´1/4, per a connectar a la bateria o al ramal
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic
Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre
Altres conceptes
Col·lector anada i retorn de 3'' integrat i aïllat per a 2 circuits. Connexions a
caldera 2''. Connexions a circuits 2''. Pressió màxima de treball 6 Bars i
temperatura màxima de treball 110ºC. Aïllament EEP de 35mm segons DIN
4102-B2 amb carcassa d'acer galvanitzat de 0,75mm.
Col·lector anada i retorn 3'' per a tres circuits de 2´´ i conneció a caldera de
2´´. Amb aïllament
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament
tèrmic d'escuma de poliuretà, de 800 l de capacitat, tipus hargassner Sp825 o
equivalent,amb purga d'aire i buidat, amb connexions de rosca 1 1/4´´, de
pressió màxima de servei 6 bar, i 95°C de temperatura màxima, col·locat en
posició vertical i aïllament de 100mm. Inclou transport, descàrrega,
posicionament i proves.
Dipòsit Inèrcia estratificat 800 litres
Altres conceptes
Excavació de rasa en superfície de sauló per a menys de 1m de profunditat
per a pas d'instal·lacions. Excavació de la terra compactada amb mitjans
mecànics i amb les terres deixades a la vora. Incou transport de la
maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora
de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió dels
sobrants. Reompliment de les rases amb sorra fina per a la col·locació dels
tubs i reblert amb sorra extreta de l'excavació segons plànols. Compactació
de la terra en tongades de 25cm amb compactador mecànic. Fins i tot part
proporcional de mitjans auxiliars. Mides i capes d'omplerta de la rasa segons
plànols.
Altres conceptes

Pàg.:

2

PREU
74,07783 €

0,00 €
302,72 €

61,50000 €
188,22000 €
51,74000 €
1,26 €
217,70 €

122,28000 €
9,09000 €
28,28000 €
17,04000 €
15,66000 €
25,35 €
256,07 €

191,86000 €
64,21 €
1.545,45 €

1.495,00000 €
50,45 €
27,86 €

27,86 €
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NÚMERO
P- 8

P- 9

P- 10

P- 11

CODI
E222B6ASF

E2R45037

E2R540D0

E2RA73G1

UA
m2

m3

m3

m3

B2RA73G1

P- 12

E3Z113R1

m2

B06NLA1B

P- 13

E441511D

kg

B44Z5015

P- 14

E535CA2N

B0A5AA00

m2

Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ
Excavació de rasa en superfície asfaltada per a menys de 1m de profunditat.
Amb tall previ i demolició de l'asfalt per a la excavació de la terra compactada
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora. Incou transport de
la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres
fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió dels
sobrants. Reompliment de les rases amb sorra fina per a la col·locació dels
tubs i reblert amb sorra extreta de l'excavació segons plànols. Compactació
de la terra en tongades de 25cm amb compactador mecànic i repavimentació
amb asfalt en fred. La terra obtinguda sota l'asfalt s'emprarà a la mateixa obra
en actuacions posteriors. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars.
Mides i capes d'omplerta de la rasa segons plànols.
Altres conceptes
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins
a 10 km
Altres conceptes
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat
Altres conceptes
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Altres conceptes
Formació de bancada per a caldera de gasoil de 15 cm de gruix, de formigó
HA-25/P/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
fabricat in situ. Inclou part proporcional d'encofrat i posterior desencofrat, així
com mitjans auxiliars. Amb acabat superficial llis.
Formigó consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
HA-25/P/10/IIa
Altres conceptes
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant
Altres conceptes
Subministrament i muntatge de coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer
amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 30 mm, amb la cara exterior
grecada 3GR color estàndard, diferent del blanc, i la cara interior llisa de color
blanc, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm,
junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb
un pendent de >= 4%. Totalment muntat sobre biguetes i paraments existents.
Inclou part proporcional de mermes, anclatges, tapajunts, embellidors, xapa
plegada parapluja per entregues a parets i elements auxiliars.
Cargol autoroscant amb volandera

Pàg.:

3

PREU
59,14 €

59,14 €
6,34 €

6,34 €
41,35 €
41,35 €
21,00 €

21,00000 €

0,00 €
15,68 €

9,70200 €
5,98 €
1,67 €

1,06000 €
0,61 €
31,47 €

1,28000 €
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u

Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ
Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de poliuretà
amb un gruix total de 30 mm, amb la cara exterior grecada 3GR, de color
estandar, i la cara interior llisa de color blanc, gruix de les planxes (ext/int)
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta
amb tapajunts, per a cobertes. Inclou elements auxliars, peces anclatge i part
proporcional d'embellidors i parapluja.
Altres conceptes
Caldera de biomassa de condensació de pèl.let tipus Biocurve BC 120 kW
(37,5 - 120kW) o equivalent. Inclou: sonda lambda + circuit controlador,
comunicador WiFi remot, neteja automática intercanviador per injecció
d'aigua, neteja automàtica plat combustió, rendimient superior al 100% en
condicions de condensació, intercanviador espiral en acer inox, pantalla tàctil
a color, sifó condensats, compactador de cendres y evacuador a maleta
portàtil, alimentació automàtica aspiració pneumàtica amb dipòsit integrat i
control automàtic, dispositiu/passarel.la de comunicacions
IO
Control/Biocurve-ModBus RTU amb microprocessador de 16 bits, port RS232
i 1 port RS485, programació embedded.
Sense incloure el conducte per a evacuació dels productes de la combustió.
Inclou transport, descàrrega, emplaçament, muntatge i posada en marxa.
Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Caldera de biomassa de condensació de pèl.let Biocurve BC 120 kW (37,5 120kW)
Inclou:
- sonda lambda + circuit controlador
- comunicador WiFi remot
- neteja automática intercanviador per injecció d'aigua
- limpieza automática plato combustión
- rendimient superior al 100% en condicions de condensació
- intercanviador espiral en acer inox
- pantalla tàctil a color
- sifó condensats
- compactador de cendres y evacuador a maleta portàtil
Alimentació automàtica aspiració pneumàtica
Inclou
-dipòsit integrat
-sistema d´aspiració amb control automàtic
Dispositiu/passarel.la de comunicacions IO Control/Biocurve-ModBus RTU.
Inclou:
-microprocessador de 16 bits
-1 port RS232 i 1 port RS485
-programació embedded
Posada en marxa per SAT autoritzat
Altres conceptes
Subministrament i muntatge de sitja tèxit tipus SILOTEC WHPS 268 x 200 o
equivalent, amb fons clàssic a 45º amb estructura d´acer amb pintura
electrostàtica, teixit d'alta tecnologia tallat amb làser i alta protecció UV. Boca
de càrrega manual, revisió i control ø35 cm. Inclou colector inferior ø35cm
per sonda d'aspiració pneumàtica cap a caldera, tub d'aspiració i retorn de
ø50 des de sitja cap a caldera (20m), boca d'ompliment pneumàtic Storz-100 i
2 abraçadores itumescents D=50mm EI120. Capacitat des de 2,2Tn fins a
7,2Tn. Mesures: 2.68x2.68x2m. Totalment muntat i provat.
Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 50
mm, formada per dues peces metàl·liques amb folrat interior de material
intumescent, amb protecció EI-180, per anar fixada a la paret o al sostre
superficialment amb cargols
Sitja tèxit tipus SILOTEC WHPS 268 x 200 o equivalent, amb fons clàssic a
45º amb estructura d´acer amb pintura electrostàtica, teixit d'alta tecnologia
tallat amb làser i alta protecció UV. Boca de càrrega manual, revisió i control
ø35 cm. Inclou colector inferior ø35cm per sonda d'aspiració pneumàtica cap
a caldera, tub d'aspiració i retorn de ø50 des de sitja cap a caldera (20m),
boca d'ompliment pneumàtic Storz-100. Capacitat des de 2,2Tn fins a 7,2Tn.
Mesures: 2.68x2.68x2m.
Altres conceptes

Pàg.:
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20,53800 €

9,65 €
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Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ
Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de
diàmetre nominal i 235 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 recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de
diàmetre nominal i 235 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 235 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 235 mm de diàmetre exterior
Altres conceptes
Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal i 310 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 recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal i 310 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 310 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 310 mm de diàmetre exterior
Altres conceptes
Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm
de diàmetre nominal i 310 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 250 mm
de diàmetre nominal i 310 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 310 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 310 mm de diàmetre exterior
Altres conceptes
Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de
diàmetre nominal i 235 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·locada
Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de
diàmetre nominal i 235 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 235 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 235 mm de diàmetre exterior
Altres conceptes

Pàg.:

5

PREU
123,84 €

66,26000 €

4,33290 €
5,03000 €
48,22 €
188,22 €

103,58000 €

5,35260 €
6,96000 €
72,33 €
131,04 €

71,70000 €

16,22000 €
6,96000 €
36,16 €
162,95 €

96,57000 €

13,13000 €
5,03000 €
48,22 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
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CODI
EE41BB92

UA
u

BE41BB92

BEW4S291
BEY41190

P- 22

EE41BC92

u

BE41BC92

BEW4S291
BEY41190

P- 23

EE41BD62

u

BE41BD62

BEY41160

P- 24

EE41BD92

u

BE41BD92

BEY41190

P- 25

EE41BK92

u

Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ
Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal i 310 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·locada
Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal i 310 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 310 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 310 mm de diàmetre exterior
Altres conceptes
Derivació T a 135° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal i 310 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·locada
Derivació T a 135° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal i 310 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 310 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 310 mm de diàmetre exterior
Altres conceptes
Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de
diàmetre nominal i 235 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 adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de
diàmetre nominal i 235 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
Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica,
de 235 mm de diàmetre exterior
Altres conceptes
Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal i 310 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 adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal i 310 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
Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica,
de 310 mm de diàmetre exterior
Altres conceptes
Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal i 310 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

Pàg.:
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PREU
227,22 €

131,72000 €

16,22000 €
6,96000 €
72,32 €
332,34 €

236,84000 €

16,22000 €
6,96000 €
72,32 €
40,62 €

29,56000 €

5,03000 €
6,03 €
68,73 €

43,69000 €

6,96000 €
18,08 €
298,62 €
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CODI
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EE41JG69

u

BE41JG69

P- 27

EE41JG99

u

BE41JG99

P- 28

EE41JR69

u

BE41JR69

P- 29

EE41JR99

u

BE41JR99

P- 30

EEU11113

u

BEU11113

P- 31

EEU6U001

u

BEU6U001

P- 32

EF4235CA

B0A7A500

m

Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ
Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal i 310 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
Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica,
de 310 mm de diàmetre exterior
Altres conceptes
Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1, col·locat
Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 175 de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1
Altres conceptes
Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1, col·locat
Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 250 de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1
Altres conceptes
Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1, col·locada
Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 175 de diàmetre
nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1
Altres conceptes
Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1, col·locada
Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 250 de diàmetre
nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1
Altres conceptes
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre
Altres conceptes
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i
rosca d'1/4' de D, col·locat roscat
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm
de rosca d'1/4' de D
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de
paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat
mig i col·locat superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a sostre.
Inclou també aïllament de 30mm i part proporcional de racoreria, Ts, colzes,
maniguets i demés accessoris per al correcte funcionament de la instal·lació.
Totalment muntat i provat.
Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 22 mm de diàmetre
interior

Pàg.:
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PREU
255,50000 €

6,96000 €
36,16 €
21,34 €

15,31000 €
6,03 €
39,03 €

20,95000 €
18,08 €
32,02 €

25,99000 €
6,03 €
57,55 €

39,47000 €
18,08 €
15,45 €
6,09000 €
9,36 €
19,13 €
12,71000 €
6,42 €
8,49 €

0,22800 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
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CODI
BF4235C0

UA

BFW41A10

P- 33

EF4236CAIBNI

m

B0A7A600
BF4236C0IBNI
BFW41C10
EFQ3GC9K

P- 34

EF4237EAIBNK

m

B0A7A700
BF4237E0IBNK
BFW41E10
EFQ3GCBK

P- 35

EF4239EAIBNP

B0A7B900
BF4239E0IBNP
BFW41H10
EFQ32CEK

m

Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22
mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312
Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 22 mm de diàmetre, per a unió a
pressió
Altres conceptes
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref.
12428X12 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA , de 28 mm de
diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312,
unió a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat superficialment amb
abraçadores a paret o suporteria a sostre. Inclou també aïllament de 25mm i
part proporcional de racoreria, Ts, colzes, maniguets i demés accessoris per
al correcte funcionament de la instal·lació. Totalment muntat i provat.
Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 28 mm de diàmetre
interior
Tub sanitari DVGW, d'acer inoxidable AISI-316L, de 28 mm de diàmetre i 1,2
mm de gruix, acabat brillant, ref. 12428X12 de la serie Acer Inoxidable de
FILTUBE SA
Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 28 mm de diàmetre, per a unió a
pressió
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
Altres conceptes
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref.
12435X15 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA , de 35 mm de
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312,
unió a pressi, amb grau de dificultat mig i col·locat superficialment amb
abraçadores a paret o suporteria a sostre. Inclou també aïllament de 25mm i
part proporcional de racoreria, Ts, colzes, maniguets i demés accessoris per
al correcte funcionament de la instal·lació. Totalment muntat i provat.
Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35 mm de diàmetre
interior
Tub sanitari DVGW, d'acer inoxidable AISI-316L, de 35 mm de diàmetre i 1,5
mm de gruix, acabat brillant, ref. 12435X15 de la serie Acer Inoxidable de
FILTUBE SA
Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre, per a unió a
pressió
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix. Muntatge aïllament.
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
amb soldadura longitudinal ref. 12454X15 de la serie Acer Inoxidable de
FILTUBE SA o equivalent , de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix
de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mig i col·locat superficialment amb abraçadores a paret o suporteria
a sostre. Inclou també aïllament de 30mm i part proporcional de racoreria, Ts,
colzes, maniguets i demés accessoris per al correcte funcionament de la
instal·lació. Totalment muntat i provat.
Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de diàmetre interior
Tub sanitari DVGW, d'acer inoxidable AISI-316L, de 54 mm de diàmetre i 1,5
mm de gruix, acabat brillant, ref. 12454X15 de la serie Acer Inoxidable de
FILTUBE SA
Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de diàmetre, per a unió a
pressió
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Pàg.:
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PREU
4,00860 €
0,90450 €
3,35 €
22,30 €

0,26400 €
4,18200 €
1,11300 €
12,91828 €

3,82 €
27,12 €

0,42600 €
6,45660 €
1,86000 €
14,07944 €

4,30 €
29,79 €

0,89100 €
9,65940 €
3,69900 €
10,28932 €
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m
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P- 37

EFQ7N26

m

Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

9

PREU
Altres conceptes

5,25 €

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment
Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior
Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5
mm, segons la norma UNE-EN 1057
Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 22
mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
Altres conceptes

12,44 €

Subministrament i muntatge de Node per a dues derivacions en T de
canonades de 40-63-40 DUO, tipus Rehau RAUVITHERM o equivalent. Un
per a la canonada d'impulsió i l'altre per a la canonada de retorn. La derivació
estarà composada per:
- Acessoris metàl·lics d'unió de les 3 canonades
- Maniguet de la coberta per l'aïllament
- Líquid de l'aïllament
- Fulls termoretràctils per a la unió del maniguet de la coberta de l'aïllament
amb la coberta del tub.

0,13200 €
6,20160 €
0,26100 €
0,11000 €
5,74 €
495,70 €

El maniguet de la coberta de l'aïllament estarà fabricat amb material PE-HD
resistent als impactes i a la pressió. La unió termoretràctil estarà prevista pel
seu interior amb una adhesiu termofusible per tal de garantir l'estanquitat de la
unió.
Totalment muntada i provada.
Peça T especial pre-confeccionada per a casquets corredíssos 40-63-40.
Inclou:
- T pre-confeccionada especial
- Casquets corredíssos

13242841001

14502911001

Espuma per maniguet T RAUVITHERM Gran
Altres conceptes

P- 38

EG22TD1K

m

BDGZB320
BG22TD10

P- 39

EJAAU030

BJAAU030

BJZAU010

u

Subministració i instal·lació tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada amb fiador per a
passar cables.
Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 15 cm
d'amplària, de polietilè
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
Altres conceptes
Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 150 l de capacitat, de doble
recipient concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas
del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport, cos
exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats,
amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de
protecció catòdica, muntat vertical u horitzontalment i amb totes les
connexions fetes
Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 150 l de capacitat, de doble
recipient concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i
vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport, cos
exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats,
connexions roscades, per a muntar vertical u horitzontal
Grup de seguretat sanitària amb sifó

469,84000 €

25,86000 €
0,00 €
3,88 €

0,18000 €
2,48000 €

1,22 €
815,44 €

474,00000 €

18,82000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BJZAU020

UA

BJZAU030

P- 40

EK318750

u

BK318750
BKZ31000
BKZ3A000

P- 41

EM31261J

u

BM312611
BMY31000

P- 42

EM31341K

u

BM313411
BM3A1000
BMY31000

P- 43

EMSB31A2

u

B0A61500
BMSB31A0

P- 44

EMSB7AL2

u

B0A61500
BMSB7AL0

P- 45

EN314A27

u

BN314A20

P- 46

EN315A17

BN315A10

u

Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ
Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb connexions roscades,
tarada a una pressió de 3 kg
Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de fins a 500 l de
capacitat
Altres conceptes
Dipòsit per a combustibles líquids de 750 l de capacitat, de doble paret de
polietilè de densitat alta (PEHD), construit segons la norma UNE-EN 13341,
tractat amb recobriment impermeabilitzant, elevat
Dipòsit per a combustibles líquids de 750 l de capacitat, de doble paret de
polietilè de densitat alta (PEHD), construit segons la norma UNE-EN 13341,
tractat amb recobriment impermeabilitzant, per a col·locació aèria
Mesurador de nivell per a dipòsit de combustibles líquids
Interruptor de nivell per a combustibles líquids
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 3,5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment
Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada,
pintat
Armari per a extintor per a muntar superficialment
Part proporcional d'elements especials per a extintors
Altres conceptes
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix
Altres conceptes
Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 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 d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4
Altres conceptes
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i
preu alt
Altres conceptes
Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment
Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i
preu alt

Pàg.:
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11,53000 €
202,71000 €
108,38 €
852,54 €

402,21000 €
278,90000 €
52,29000 €
119,14 €
48,89 €
39,02000 €
0,31000 €
9,56 €
112,27 €
60,30000 €
32,55000 €
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16,35 €
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7,66000 €
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P- 47

CODI

EN316A17

UA

u

BN316A10

P- 48

EN316A27

u

BN316A20

P- 49

EN317A27

u

BN317A20

P- 50

EN319A27

u

BN319A20

P- 51

EN791H

u

BNSSM91HX
BQF33091IHVX

P- 52

EN721641

BN721641

u

Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

11

PREU
Altres conceptes

7,88 €

Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu
alt, muntada superficialment
Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu
alt
Altres conceptes

19,69 €

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu
alt, muntada superficialment
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu
alt
Altres conceptes
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i
preu alt
Altres conceptes
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu
alt, muntada superficialment
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu
alt
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli
EVOPICV-R sèrie 91 - 3/4´´ 1.500 l/h - 6,60 gpm que garanteix el cabal
constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l'
actuador. EVOPICV 91 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb
plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 25 bar i un
diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust de cabal,
regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb
opció d'ACTUADOR ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V). Permet una
potència térmica òptima de modulació amb Carrera de 3mm ´´full stroke´´ per
acomodar diverses opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és
accessible externament en la part superior de l'eix. S'instal·larà tarada a
1.077l/h.Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. Totalment
muntada i provada.
Vàlvula d'equilibrat dinàmic evopicv-r triple funció sèrie 91 - 3/4´´ 1.500 l/h 6,60 gpm.
Casc aïllant segons RITE amb tancament velcro per a vàlvules sèrie 911/2 3/4. Pettinaroli
Altres conceptes
Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i
kvs=6,8, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la
vàlvula, instal·lada i connectada
Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i
kvs=6,8, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la
vàlvula
Altres conceptes

10,13000 €
9,56 €
27,44 €

17,88000 €
9,56 €
35,88 €

23,94000 €
11,94 €
65,40 €

51,07000 €
14,33 €
109,05 €

81,15000 €
13,78000 €
14,12 €
85,52 €

72,14000 €
13,38 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 53

CODI
EN811597

UA
u

BN811590

P- 54

EN811684

u

BN811680

P- 55

EN8125B7

u

BN8125B0

P- 56

EN812677

u

BN812670

P- 57

EN911157

u

BN911150

P- 58

EN911167

u

BN911160

P- 59

ENE15304

u

BNE15300

P- 60

ENE16304

u

Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic, muntada superficialment
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic
Altres conceptes
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic
Altres conceptes
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada superficialment
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic
Altres conceptes
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient metàl·lic, muntada superficialment
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient metàl·lic
Altres conceptes
Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca,
amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu
alt, muntada superficialment
Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca,
amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu
alt
Altres conceptes
Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca,
amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu
alt, muntada superficialment
Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca,
amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu
alt
Altres conceptes
Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment
Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 16 bar
de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Pàg.:
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PREU
28,98 €

17,04000 €
11,94 €
26,73 €

8,81000 €
17,92 €
45,77 €

31,44000 €
14,33 €
16,33 €

5,82000 €
10,51 €
115,79 €

107,91000 €

7,88 €
134,53 €
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9,56 €
13,29 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 61

CODI
BNE16300

ENE17304

UA

u

BNE17300

P- 62

ENE19304

u

BNE19300

P- 63

P- 64

P- 65

P- 66

EXCRASVOR

EY03B000

F2194AE1

FDK262B8

m2

u

m2

u

B0330020
BDK21495

P- 67

FDKZH9B4

B0710150
BDKZH9B0

u

Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ
Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar
de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre
Altres conceptes
Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment
Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre
Altres conceptes
Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment
Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 16 bar
de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre
Altres conceptes
Excavació de rasa en vorera de panot a menys de 1m de profunditat. Amb
descalç dels panots sencers per a la excavació de la terra compactada amb
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora. Incou transport de la
maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora
de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió dels
sobrants, repompliment de les rases, compactació de la terra en tongades de
25cm amb compactador mecànic i reposició dels panots. La terra obtinguda
sota el paviment s'emprarà a la mateixa obra en actuacions posteriors. Fins i
tot part proporcional de mitjans auxiliars. Mides i capes d'omplerta de la rasa
segons plànols.
Altres conceptes
Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó
armat, de 60 a 90 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària
Altres conceptes
Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
Grava de pedrera, per a drens
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis
Altres conceptes
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Totalment muntat i provat.
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124
Altres conceptes

Pàg.:
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8,85000 €
9,56 €
27,60 €
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52,29 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 68

CODI
FHR0HJ29

UA
u

BEV21D00
FHR00HJ29X
EEU52955
EN316727
EN811687
ENE16304
GK25A230

P- 69

G9GL2043

m3

B06L318B

P- 70

HYA010

MT08AAA010A
MT09MIF010IA
MT09PYE010B

m²

Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI
316, potència 30 kW, amb temperatures primari: 85-65ºC i secundari:
60-80ºC, tipus ArsopiFH00-HJ-0045 o similar. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de
poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de
connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador
Totalment muntat, connexionat i provat.
Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge
Bescanviador de plaques Arsopi FH00-HJ-0045
Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm,
de <= 120°C, col·locat roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment
muntat i probat.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada superficialment
Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de
connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i
probat.
Altres conceptes
Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a 1800 kg/m3,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició I, abocat des de camió, estesa i vibratge amb
estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc
Formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I
Altres conceptes
Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció.
Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat de forats amb morter o guix,
pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació dels residus,
descàrrega d'equips, emportat de tubs de sanejament, i demés tasques
auxiliars per a assolir un correcte acabat de l'obra.
Aigua.
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu
hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en
sacs, segons UNE-EN 998-2.
Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.
Altres conceptes
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1.060,34 €

125,86000 €
511,00000 €
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CODI
ICS020H

UA
Ut

DABVSUH3
MT35AIA090MA

MT35CUN040AB
MT37SVE010B
MT37TCA010BA
MT42WWW040

P- 72

ICS022K

DABQ7UV3
MT35CUN040AB

Ut

Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de conjunt de circulació circuit Xarxa de calor,
format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 2,99m3/h i alçada manomètrica de
11,88m.c.a, tipus DAB Evoplus B 120/220.32M o similar, de rotor humit lliure
de manteniment, amb regulació electrònica integrada, mode de reducció
nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c),
variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures
des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor
amb variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz,
protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Filtre retenidor de 1 1/2´´ amb tamís d'acer inoxidable de 0,5mm.
- Vàlvula de retenció 1 1/2´´.
- 2 Vàlvules de 1 1/2´´.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de
coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons, enllaços, maniguets
antivibració, etc); tub dacer al carboni DN42, caixa de connexions elèctriques i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Bomba circuladora DAB EVOPLUS B 120/220.32M
Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm
de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules, temperatura de treball
-5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Fins i tot p/p d'abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).
Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5
mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 21031-3.
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2´´.
Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de diàmetre,
segons UNE-EN 1057.
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge roscat de 1/2´´, escala de pressió de 0 a 5 bar.
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per al circuit
de la sala polivalent (Bomba 2C), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 5,75 m3/h i alçada manomètrica de
3,02 m.c.a, tipus DAB EVOPLUS B 110-220.32 SAN M o similar, de rotor
humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica integrada, mode de
reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant
(dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o
embridada; motor amb variador de freqüència integrat, alimentació
monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 1 1/2´´.
- Filtre de 1 1/2´´.
- 2 Vàlvules de papallona 1 1/2´´.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada
d'acer inoxidable.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub
d'acer Inox DN40, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Bomba circuladora rotor humit DAB EVOPLUS B 110-220.32
Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5
mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 21031-3.

Pàg.:
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PREU
1.110,53 €

920,50000 €
2,34000 €

4,05000 €
8,26000 €
1,54350 €
10,07000 €
163,77 €
768,02 €

594,30000 €
4,05000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
MT37SVE010B
MT37TCA010B

UA

MT37WWW050EA
MT3BBA71312

MT42WWW040

P- 73

JEV3A304

u

BVAEA304

P- 74

P- 75

K2131221

K2153110

m3

m2

B1Z27FD1

P- 76

P- 77

K2154110

K2161512

m2

u

Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2´´.
Tub d'acer inox rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de diàmetre,
segons UNE-EN 1057.
Maneguet antivibració, de goma, per a una pressió màxima de treball de 10
bar.
Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 20 mm
de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules, temperatura de treball
-5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 50086-1 i
UNE-EN 50086-2-2. Fins i tot p/p d'abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge roscat de 1/2´´, escala de pressió de 0 a 5 bar.
Altres conceptes
Partida proves d'instal·lacions i legalització. Inclou: les proves d'instal·lacions
tèrmiques, elèctriques i petrolíferes per a poder fer la legalització de les
modificacions d'instal·lacions realitzades, taxes, inspeccions, prodeciments
administratius i inscripció a RITSI.
Partida proves d'instal·lacions i legalització. Inclou: les proves d'instal·lacions
tèrmiques, elèctriques i petrolíferes per a poder fer la legalització de les
modificacions d'instal·lacions realitzades, taxes, inspeccions, prodeciments
administratius i inscripció a RITSI.
Altres conceptes
Enderroc de base de caldera i de dipòsits de gasoil, de formigó en massa,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. I part
proporcional de transport i taxes a abocador autoritzat.
Altres conceptes
Desmuntatge de coberta inclinada, de plaques conformades de fibrociment
amb amiant, amb mitjans manuals i auxiliars, càrrega manual d'elements
sobre camió o contenidor, transport especial materies perilloses i descàrrega
a dipòsit autoritzat per gestió de residus amb amiant.
Inclou: treballs previs, elaboració de Pla de treball de manipulació d'amiant,
elaboració pla de treball de desmuntatge de coberta, medicions aire amb
equips homologats, senyalització de la zona de treball i treballs de protecció
individual i col·lectiva de mà d'obra certificada per a la manipulació d'amiant,
mitjans d'elevació i auxiliars, treballs de desmuntatge de la coberta, treballs
d'embalatge especial dels residus (encapsulat per amiant), càrrega a camió
amb mitjans manuals i auxiliars, transport de materies perilloses amiant,
taxes i gGestió dels residus amb contingut d'amiant a gestor autoritzat per
l'Agència Catalana de Residus, i entrega dels certificats de residus
corresponents.
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut
Altres conceptes
Obertura en coberta inclinada, de planxes metàl·liques tipùs sandwich, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
part proporcional de segellat posterior.
Altres conceptes
Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de
forat per instal·lacions de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidori part proporcional de transport i
gestió de residu.
Altres conceptes

Pàg.:

16

PREU
8,26000 €
1,37200 €
30,70000 €
2,31000 €

10,07000 €
116,96 €
1.500,00 €

1.500,00000 €

0,00 €
156,04 €

156,04 €
112,03 €

1,40000 €

110,63 €
12,46 €

12,46 €
2,85 €

2,85 €

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 78

CODI
PRESFL0150

UA
u

PRESFL0150X

P- 79

REH32150D

m

11320131001T
BDGZB320

P- 80

REH40150D

m

11320231001T
BDGZB320

P- 81

RPE005B

MT08AAA010A
MT09MIF020A

m²

Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ
Subminitrament i instal·lació de Pressòstat per a detecció de baixa pressió
d'aigua. Inclou cablejat fins a quadre elèctric i tarat a 0,5bars de pressió per a
l'alarma.
Pressostat
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada REHAU RAUVITHERM
DUO SDR 11 32/150 o equivalent . Fabricada en PE-Xa segons DIN
16892/93 amb capa EVOH contra la difusió d'oxigen segons DIN 4726.
Aïllament flexible basant-se escuma de PE reticulat de cel·la tancada.
Coberta exterior en PE-HD corrugada. Inclou elements terminals de connexió
a rosca, cinta senyalitzadora, així com els mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta instal·lació.
Doble canonada REHAU RAUVITHERM SDR 11 de diàmetre 32mm x 2,9
mm de gruix
Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 15 cm
d'amplària, de polietilè
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada REHAU RAUVITHERM
DUO SDR 11 40/150 o equivalent. Fabricada en PE-Xa segons DIN 16892/93
amb capa EVOH contra la difusió d'oxigen segons DIN 4726. Aïllament
flexible basant-se escuma de PE reticulat de cel·la tancada. Coberta exterior
en PE-HD corrugada. Inclou elements terminals de connexió a rosca, cinta
senyalitzadora, així com els mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
instal·lació.
Doble canonada REHAU RAUVITHERM SDR 11 de diàmetre 40mm x 3,7
mm de gruix
Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 15 cm
d'amplària, de polietilè
Altres conceptes
Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical interior,
fins a 3 m d'altura, acabat superficial remolinat, amb morter de ciment, tipus
GP CSII W0. Per a repassos i segellat d'obertures per al pas d'instal·lacions.
Aigua.
Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús corrent, de ciment, tipus GP CSII
W0, subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-1.
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
51,78 €

45,00000 €
6,78 €
29,12 €

28,98000 €
0,14040 €
-0,00 €
32,69 €

32,55000 €
0,14040 €
-0,00 €
19,61 €

0,00725 €
1,18440 €
18,42 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 82

CODI
SEDCOMPT10

SED47717
SED48914
SEDCOMPT10X

UA
u

Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic
Sedical SUPERSTATIC 440 2´´ 10 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts
mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 10
m3/h amb connexió roscada 2´´, fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i
multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC
1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i
dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar.
- Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal
homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades
amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades
amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del
capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de
gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a
capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de
tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat.
Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal
electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió
secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal
electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.
Comptador calories SuperStatic 440 10m3/h
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense
parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de
10 m3/h amb connexió roscada 2´´, fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i
multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC
1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i
dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar.
- Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal
homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades
amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes.
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
941,91 €

65,70000 €
102,85000 €
753,00000 €

20,36 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 83

CODI
SEDCOMPT3

UA
u

SED47717
SED48914
SEDCOMPT3X

P- 84

P- 85

SEGISAL

VEXP200

u

u

Data: 08/06/21

DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic
Sedical model 440R503. SUPERSTATIC 440 1-1/4´´ 3,5 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts
mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 3,5
m3/h amb connexió roscada 1-1/4´´, fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i
multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC
1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i
dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar.
- Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal
homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades
amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes.
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del
capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de
gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a
capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de
tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat.
Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal
electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió
secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal
electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.
SUPERSTATIC 440 1-1/4´´ 3,5 m3/h Comptador d'energia tèrmica
hidrodinàmic Sedical model 440R503.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense
parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de
3,5 m3/h amb connexió roscada 1-1/4´´, fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i
multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC
1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i
dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar.
- Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal
homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades
amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes.
Altres conceptes
Partida de seguretat i salut per a instal·lacions i construcció. A banda de la
partida específica de retirada de la coberta amb amiant la qual disposa de
partida interna.
Sense descomposició
Subministrament i instal·lació de Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió
1 1/4´´, col·locat roscat.

Pàg.:
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PREU
709,61 €

65,70000 €
102,85000 €
523,00000 €

18,06 €
1.250,00 €

1.250,00 €
197,37 €
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Data: 08/06/21

Pàg.:
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PRESSUPOST

Data: 08/06/21

Obra

01

Pressupost 21031

Capítol

01

Obra Civil. Condicionament sala de calderes i sitja.

Pàg.:

1

1 K2153110

m2

Desmuntatge de coberta inclinada, de plaques conformades de
fibrociment amb amiant, amb mitjans manuals i auxiliars, càrrega
manual d'elements sobre camió o contenidor, transport especial
materies perilloses i descàrrega a dipòsit autoritzat per gestió de
residus amb amiant.
Inclou: treballs previs, elaboració de Pla de treball de manipulació
d'amiant, elaboració pla de treball de desmuntatge de coberta,
medicions aire amb equips homologats, senyalització de la zona de
treball i treballs de protecció individual i col·lectiva de mà d'obra
certificada per a la manipulació d'amiant, mitjans d'elevació i auxiliars,
treballs de desmuntatge de la coberta, treballs d'embalatge especial
dels residus (encapsulat per amiant), càrrega a camió amb mitjans
manuals i auxiliars, transport de materies perilloses amiant, taxes i
gGestió dels residus amb contingut d'amiant a gestor autoritzat per
l'Agència Catalana de Residus, i entrega dels certificats de residus
corresponents. (P - 75)

112,03

35,000

3.921,05

2 E535CA2N

m2

Subministrament i muntatge de coberta amb panell sandvitx de
planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 30
mm, amb la cara exterior grecada 3GR color estàndard, diferent del
blanc, i la cara interior llisa de color blanc, prelacat en ambdues cares,
gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat
amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de >=
4%. Totalment muntat sobre biguetes i paraments existents. Inclou
part proporcional de mermes, anclatges, tapajunts, embellidors, xapa
plegada parapluja per entregues a parets i elements auxiliars. (P - 14)

31,47

35,000

1.101,45

3 K2131221

m3

Enderroc de base de caldera i de dipòsits de gasoil, de formigó en
massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. I part proporcional de transport i taxes a abocador
autoritzat. (P - 74)

156,04

1,125

175,55

4 K2154110

m2

Obertura en coberta inclinada, de planxes metàl·liques tipùs sandwich,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou part proporcional de segellat posterior. (P - 76)

12,46

1,000

12,46

5 K2161512

u

Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a
formació de forat per instal·lacions de fins 30x30 cm, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidori part
proporcional de transport i gestió de residu. (P - 77)

2,85

12,000

34,20

6 E3Z113R1

m2

Formació de bancada per a caldera de gasoil de 15 cm de gruix, de
formigó HA-25/P/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, fabricat in situ. Inclou part proporcional d'encofrat i
posterior desencofrat, així com mitjans auxiliars. Amb acabat
superficial llis. (P - 12)

15,68

1,500

23,52

7 EY03B000

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa
formigó armat, de 60 a 90 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària
(P - 64)

17,81

4,000

71,24

8 RPE005B

m²

Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical
interior, fins a 3 m d'altura, acabat superficial remolinat, amb morter de
ciment, tipus GP CSII W0. Per a repassos i segellat d'obertures per al
pas d'instal·lacions. (P - 81)

19,61

4,000

78,44

9 HYA010

m²

Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de
calefacció. Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat de forats amb
morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació
dels residus, descàrrega d'equips, emportat de tubs de sanejament, i
demés tasques auxiliars per a assolir un correcte acabat de l'obra. (P 70)

6,94

30,000

208,20

TOTAL

Capítol

01.01

5.626,11

EUR
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PRESSUPOST

Data: 08/06/21

Obra

01

Pressupost 21031

Capítol

02

Xarxa de distribució de calor i abastament serveis

Pàg.:

2

1 E222B4SAUL

m3

Excavació de rasa en superfície de sauló per a menys de 1m de
profunditat per a pas d'instal·lacions. Excavació de la terra
compactada amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora.
Incou transport de la maquinària, repassat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió dels sobrants. Reompliment de
les rases amb sorra fina per a la col·locació dels tubs i reblert amb
sorra extreta de l'excavació segons plànols. Compactació de la terra
en tongades de 25cm amb compactador mecànic. Fins i tot part
proporcional de mitjans auxiliars. Mides i capes d'omplerta de la rasa
segons plànols. (P - 7)

27,86

36,000

1.002,96

2 E222B6ASF

m2

Excavació de rasa en superfície asfaltada per a menys de 1m de
profunditat. Amb tall previ i demolició de l'asfalt per a la excavació de
la terra compactada amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a
la vora. Incou transport de la maquinària, repassat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió dels sobrants. Reompliment de
les rases amb sorra fina per a la col·locació dels tubs i reblert amb
sorra extreta de l'excavació segons plànols. Compactació de la terra
en tongades de 25cm amb compactador mecànic i repavimentació
amb asfalt en fred. La terra obtinguda sota l'asfalt s'emprarà a la
mateixa obra en actuacions posteriors. Fins i tot part proporcional de
mitjans auxiliars. Mides i capes d'omplerta de la rasa segons plànols.
(P - 8)

59,14

2,400

141,94

3 EXCRASVOR

m2

Excavació de rasa en vorera de panot a menys de 1m de profunditat.
Amb descalç dels panots sencers per a la excavació de la terra
compactada amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora.
Incou transport de la maquinària, repassat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió dels sobrants, repompliment de
les rases, compactació de la terra en tongades de 25cm amb
compactador mecànic i reposició dels panots. La terra obtinguda sota
el paviment s'emprarà a la mateixa obra en actuacions posteriors. Fins
i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Mides i capes d'omplerta de
la rasa segons plànols. (P - 63)

52,29

6,400

334,66

4 F2194AE1

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 65)

13,75

2,800

38,50

5 G9GL2043

m3

Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a 1800
kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió, estesa i
vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc (P 69)

69,66

5,020

349,69

6 REH40150D

m

Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada REHAU
RAUVITHERM DUO SDR 11 40/150 o equivalent. Fabricada en PE-Xa
segons DIN 16892/93 amb capa EVOH contra la difusió d'oxigen
segons DIN 4726. Aïllament flexible basant-se escuma de PE reticulat
de cel·la tancada. Coberta exterior en PE-HD corrugada. Inclou
elements terminals de connexió a rosca, cinta senyalitzadora, així com
els mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta instal·lació. (P 80)

32,69

92,000

3.007,48

7 REH32150D

m

Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada REHAU
RAUVITHERM DUO SDR 11 32/150 o equivalent . Fabricada en
PE-Xa segons DIN 16892/93 amb capa EVOH contra la difusió
d'oxigen segons DIN 4726. Aïllament flexible basant-se escuma de PE
reticulat de cel·la tancada. Coberta exterior en PE-HD corrugada.
Inclou elements terminals de connexió a rosca, cinta senyalitzadora,
així com els mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
instal·lació. (P - 79)

29,12

18,000

524,16

8 EFQ7N26

m

Subministrament i muntatge de Node per a dues derivacions en T de
canonades de 40-63-40 DUO, tipus Rehau RAUVITHERM o
equivalent. Un per a la canonada d'impulsió i l'altre per a la canonada

495,70

1,000

495,70

EUR
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de retorn. La derivació estarà composada per:
- Acessoris metàl·lics d'unió de les 3 canonades
- Maniguet de la coberta per l'aïllament
- Líquid de l'aïllament
- Fulls termoretràctils per a la unió del maniguet de la coberta de
l'aïllament amb la coberta del tub.
El maniguet de la coberta de l'aïllament estarà fabricat amb material
PE-HD resistent als impactes i a la pressió. La unió termoretràctil
estarà prevista pel seu interior amb una adhesiu termofusible per tal
de garantir l'estanquitat de la unió.
Totalment muntada i provada. (P - 37)
9 ACCREH50

u

Subministrament i instal·lació d'acessoris muntatge REHAU
RAUVITHERM DUO SDR 11 50/175 o equivalent. Inclou casquet,
maniguet i caputxó de goma. Totalment muntat i provat. (P - 3)

302,72

1,000

302,72

10 EG22TD1K

m

Subministració i instal·lació tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada amb fiador per a passar cables. (P - 38)

3,88

110,000

426,80

11 FDK262B8

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 66)

59,98

2,000

119,96

12 FDKZH9B4

u

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa
dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Totalment muntat i provat. (P - 67)

53,13

2,000

106,26

TOTAL

Capítol

01.02

6.850,83

Obra

01

Pressupost 21031

Capítol

03

Instal·lació Caldera de biomassa i elements comple

Titol 3

01

Equip generador d'energia

1 ECOHK100400 u

TOTAL

Titol 3

Caldera de biomassa de condensació de pèl.let tipus Biocurve BC 120
kW (37,5 - 120kW) o equivalent. Inclou: sonda lambda + circuit
controlador, comunicador WiFi remot, neteja automática intercanviador
per injecció d'aigua, neteja automàtica plat combustió, rendimient
superior al 100% en condicions de condensació, intercanviador
espiral en acer inox, pantalla tàctil a color, sifó condensats,
compactador de cendres y evacuador a maleta portàtil, alimentació
automàtica aspiració pneumàtica amb dipòsit integrat i control
automàtic,
dispositiu/passarel.la
de
comunicacions
IO
Control/Biocurve-ModBus RTU amb microprocessador de 16 bits, port
RS232 i 1 port RS485, programació embedded.
Sense incloure el conducte per a evacuació dels productes de la
combustió. Inclou transport, descàrrega, emplaçament, muntatge i
posada en marxa.
Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. (P 15)
01.03.01

17.055,38

1,000

17.055,38

17.055,38

Obra

01

Pressupost 21031

Capítol

03

Instal·lació Caldera de biomassa i elements comple

Titol 3

02

Xemeneia

Titol 4

01

Xemeneia Biomassa

EUR
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1 EE41BD92

u

Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm
de diàmetre nominal i 310 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 24)

68,73

1,000

68,73

2 EE41B792

u

Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de
250 mm de diàmetre nominal i 310 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 - 19)

131,04

1,000

131,04

3 EE41BC92

u

Derivació T a 135° per a la formació de xemeneia individual, de 250
mm de diàmetre nominal i 310 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·locada (P - 22)

332,34

1,000

332,34

4 EE41BB92

u

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 250
mm de diàmetre nominal i 310 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·locada (P - 21)

227,22

1,000

227,22

5 EE41BK92

u

Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 250
mm de diàmetre nominal i 310 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)

298,62

1,000

298,62

6 EE41JG99

u

Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 250
mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons
la norma UNE-EN 1856-1, col·locat (P - 27)

39,03

1,000

39,03

7 EE41B192

u

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm
de diàmetre nominal i 310 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 18)

188,22

5,000

941,10

8 EE41JR99

u

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locada (P - 29)

57,55

1,000

57,55

TOTAL

Titol 4

01.03.02.01

Obra

01

Pressupost 21031

Capítol

03

Instal·lació Caldera de biomassa i elements comple

Titol 3

02

Xemeneia

Titol 4

02

Xemeneia Gasoil

2.095,63

1 EE41BD62

u

Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm
de diàmetre nominal i 235 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 23)

40,62

1,000

40,62

2 EE41BB62

u

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 175
mm de diàmetre nominal i 235 mm de diàmetre exterior, estructura

162,95

1,000

162,95
EUR
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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·locada (P - 20)
3 EE41JG69

u

Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 175
mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons
la norma UNE-EN 1856-1, col·locat (P - 26)

21,34

1,000

21,34

4 EE41B162

u

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm
de diàmetre nominal i 235 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 17)

123,84

6,000

743,04

5 EE41JR69

u

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 175 mm de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locada (P - 28)

32,02

1,000

32,02

TOTAL

Titol 4

01.03.02.02

Obra

01

Pressupost 21031

Capítol

03

Instal·lació Caldera de biomassa i elements comple

Titol 3

02

Xemeneia

Titol 4

03

Suportació

1 E441511D

TOTAL

kg

Titol 4

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 13)

1,67

54,120

01.03.02.03

Obra

01

Pressupost 21031

Capítol

03

Instal·lació Caldera de biomassa i elements comple

Titol 3

03

Instal.lació Hidràulica

1 ICS022K

999,97

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per al
circuit de la sala polivalent (Bomba 2C), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 5,75 m3/h i alçada
manomètrica de 3,02 m.c.a, tipus DAB EVOPLUS B 110-220.32 SAN
M o similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode
de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en
funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10
fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb
variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz,
protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 1 1/2´´.
- Filtre de 1 1/2´´.
- 2 Vàlvules de papallona 1 1/2´´.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i
canonada d'acer inoxidable.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc);
tub d'acer Inox DN40, caixa de connexions elèctriques i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada. (P - 72)

90,38

90,38

768,02

2,000

1.536,04

EUR
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2 AQUACOL2002 u

Col·lector anada i retorn de 3'' integrat i aïllat per a 2 circuits.
Connexions a caldera 2''. Connexions a circuits 2''. Pressió màxima de
treball 6 Bars i temperatura màxima de treball 110ºC. Aïllament EEP
de 35mm segons DIN 4102-B2 amb carcassa d'acer galvanitzat de
0,75mm. (P - 5)

256,07

4,000

1.024,28

3 DPANDI800

u

Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inercia d'acer negre amb
aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà, de 800 l de capacitat, tipus
hargassner Sp825 o equivalent,amb purga d'aire i buidat, amb
connexions de rosca 1 1/4´´, de pressió màxima de servei 6 bar, i
95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical i aïllament
de 100mm. Inclou transport, descàrrega, posicionament i proves. (P 6)

1.545,45

1,000

1.545,45

4 VEXP200

u

Subministrament i instal·lació de Dipòsit d'expansió de 200 l de
capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió 1 1/4´´, col·locat roscat. (P - 85)

197,37

1,000

197,37

5 ICS020H

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt de circulació circuit Xarxa de
calor, format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 2,99m3/h i alçada
manomètrica de 11,88m.c.a, tipus DAB Evoplus B 120/220.32M o
similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica
integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació
pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la
temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10 fins 110°C,
amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de
freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP
44, aïllament classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Filtre retenidor de 1 1/2´´ amb tamís d'acer inoxidable de 0,5mm.
- Vàlvula de retenció 1 1/2´´.
- 2 Vàlvules de 1 1/2´´.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i
canonada de coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons, enllaços, maniguets
antivibració, etc); tub dacer al carboni DN42, caixa de connexions
elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada. (P - 71)

1.110,53

1,000

1.110,53

6 EF4239EAIBNP m

Subministrament i instal·lació de Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI
316L) amb soldadura longitudinal ref. 12454X15 de la serie Acer
Inoxidable de FILTUBE SA o equivalent , de 54 mm de diàmetre
exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312,
unió a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat superficialment
amb abraçadores a paret o suporteria a sostre. Inclou també aïllament
de 30mm i part proporcional de racoreria, Ts, colzes, maniguets i
demés accessoris per al correcte funcionament de la instal·lació.
Totalment muntat i provat. (P - 35)

29,79

32,000

953,28

7 EF4237EAIBNK m

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal
ref. 12435X15 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA , de 35 mm
de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressi, amb grau de dificultat mig i col·locat
superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a sostre. Inclou
també aïllament de 25mm i part proporcional de racoreria, Ts, colzes,
maniguets i demés accessoris per al correcte funcionament de la
instal·lació. Totalment muntat i provat. (P - 34)

27,12

4,000

108,48

8 EF4235CA

m

Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI
316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2
mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió,
amb grau de dificultat mig i col·locat superficialment amb abraçadores
a paret o suporteria a sostre. Inclou també aïllament de 30mm i part
proporcional de racoreria, Ts, colzes, maniguets i demés accessoris
per al correcte funcionament de la instal·lació. Totalment muntat i
provat. (P - 32)

8,49

12,000

101,88

9 AIGUXAR

u

Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua, per velocitat, de
llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a
una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i
reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a la xarxa.

217,70

1,000

217,70

EUR
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Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola i aixeta
tipus jardí poder netejar els components que siguin precisos pel
manteniment.
Totalment muntat i probat. (P - 4)
10 PRESFL0150

u

Subminitrament i instal·lació de Pressòstat per a detecció de baixa
pressió d'aigua. Inclou cablejat fins a quadre elèctric i tarat a 0,5bars
de pressió per a l'alarma. (P - 78)

51,78

1,000

51,78

11 EEU6U001

u

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 31)

19,13

1,000

19,13

12 EN911157

u

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada
estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment (P - 57)

115,79

1,000

115,79

13 EN911167

u

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada
estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment (P - 58)

134,53

2,000

269,06

14 SEDCOMPT10 u

Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica
hidrodinàmic Sedical SUPERSTATIC 440 2´´ 10 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica,
sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un
cabal nominal de 10 m3/h amb connexió roscada 2´´, fabricat en llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i
multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a
IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar.
- Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a
55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal
homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i
calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a
immersió de les sondes.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i
calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a
immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades
des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un
sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz
per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb
sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de
comunicació.
Totalment muntat i probat. (P - 82)

941,91

1,000

941,91

15 EN319A27

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 50)

65,40

16,000

1.046,40

16 EN317A27

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64
bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 49)

35,88

3,000

107,64

17 EN316A27

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 48)

27,44

2,000

54,88

18 EN314A27

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64
bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 45)

16,35

4,000

65,40

19 ENE19304

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 62)

42,95

2,000

85,90

20 ENE17304

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 61)

27,60

1,000

27,60

EUR
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21 EN8125B7

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 55)

45,77

2,000

91,54

22 EN811597

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 53)

28,98

1,000

28,98

23 EEU11113

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat (P - 30)

15,45

8,000

123,60

TOTAL

Titol 3

01.03.03

9.824,62

Obra

01

Pressupost 21031

Capítol

03

Instal·lació Caldera de biomassa i elements comple

Titol 3

04

Sitja prefabricada i alimentació pèl.let

1 EE2CUF13

TOTAL

u

Subministrament i muntatge de sitja tèxit tipus SILOTEC WHPS 268 x
200 o equivalent, amb fons clàssic a 45º amb estructura d´acer amb
pintura electrostàtica, teixit d'alta tecnologia tallat amb làser i alta
protecció UV. Boca de càrrega manual, revisió i control ø35 cm.
Inclou colector inferior ø35cm per sonda d'aspiració pneumàtica cap a
caldera, tub d'aspiració i retorn de ø50 des de sitja cap a caldera
(20m), boca d'ompliment pneumàtic Storz-100 i 2 abraçadores
itumescents D=50mm EI120. Capacitat des de 2,2Tn fins a 7,2Tn.
Mesures: 2.68x2.68x2m. Totalment muntat i provat.
(P - 16)

Titol 3

2.513,26

1,000

01.03.04

2.513,26

Obra

01

Pressupost 21031

Capítol

03

Instal·lació Caldera de biomassa i elements comple

Titol 3

05

Instal.lació elèctrica i de control

1 4G41BIOM

u

2 1G81LO01

u

2.513,26

Subministrament i instal·lació elèctrica interior en la sala de calderes
de biomassa. Inclou circuits interiors amb cablejat lliure d'halògens i
reduïda emissió de fums, 450/750V, tipus H07Z1-K (AS), sota tub
protector de gris dur i canal, il·luminació mitjançant dos tubs LED de
1,2m de 2x15W tipus OSRAM o similar, il·luminació d'emergència,
alimentació bombes dispositius, mecanismes de superfície tipus simon
o similar, interruptor exterior de la sala dins caixa d'emergència,
subquadre dins armari tipus RITTAL KS o similar per a 54 mòduls, i
aparamenta sobre carril DIN tipus Hager o similar (segons plànols i
esquema unifilar). Inclou també interruptors de capçalera al subquadre
general de l'edifici nou i interruptor exterior de la sala de calderes i
comptador leèctric monofàsic.
Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta
instal·lació (segons indicacions esquema unifilar). Totalment montada,
connexionada i provada.

1.406,05

1,000

1.406,05

4.557,31

1,000

4.557,31

(P - 2)
Subministrament i instal·lació de sistema de control per a xarxa de
calor amb LOXONE dins armari polièster IP65. Connexió amb sistema
remot mitjançant APP o entorn Web propi de Loxone.
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació dels
usuaris, posada en funcionament i altres elements necessaris per al
correcte funcionament i compliment de les prescripcions definides a la
memòria i plànols.
(P - 1)
EUR
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5.963,36

Obra

01

Pressupost 21031

Capítol

03

Instal·lació Caldera de biomassa i elements comple

Titol 3

06

Protecció contra incendis

1 EM31261J

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 41)

48,89

1,000

48,89

2 EM31341K

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 42)

112,27

1,000

112,27

3 EMSB7AL2

u

Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148
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 - 44)

9,91

1,000

9,91

4 EMSB31A2

u

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 43)

15,62

1,000

15,62

TOTAL

Titol 3

01.03.06

186,69

Obra

01

Pressupost 21031

Capítol

03

Instal·lació Caldera de biomassa i elements comple

Titol 3

07

dipòsit gasoil

1 EK318750

TOTAL

u

Titol 3

Dipòsit per a combustibles líquids de 750 l de capacitat, de doble paret
de polietilè de densitat alta (PEHD), construit segons la norma
UNE-EN 13341, tractat amb recobriment impermeabilitzant, elevat (P 40)

1,000

01.03.07

852,54

852,54

Obra

01

Pressupost 21031

Capítol

04

Elements i treballs de connexió a la Llar infants

1 FHR0HJ29

852,54

u

Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer
inoxidable AISI 316, potència 30 kW, amb temperatures primari:
85-65ºC i secundari: 60-80ºC, tipus ArsopiFH00-HJ-0045 o similar.
Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i
d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de
revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4
termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador
Totalment muntat, connexionat i provat. (P - 68)

1.060,34

1,000

1.060,34

2 EF4236CAIBNI m

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal
ref. 12428X12 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA , de 28 mm
de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat
superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a sostre. Inclou
també aïllament de 25mm i part proporcional de racoreria, Ts, colzes,
maniguets i demés accessoris per al correcte funcionament de la
instal·lació. Totalment muntat i provat. (P - 33)

22,30

8,000

178,40

3 EN791H

Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple funció
Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 91 - 3/4´´ 1.500 l/h - 6,60 gpm que
garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza
el control incloent l' actuador. EVOPICV 91 és una vàlvula d'equilibrat

109,05

1,000

109,05

u

EUR
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dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió
(amb un PN de 25 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb
volant extern d'ajust de cabal, regulador de pressió diferencial integrat
i funció de vàlvula de control amb opció d'ACTUADOR ON-OFF o
PROPORCIONAL (0-10V). Permet una potència térmica òptima de
modulació amb Carrera de 3mm ´´full stroke´´ per acomodar diverses
opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és accessible
externament en la part superior de l'eix. S'instal·larà tarada a
1.077l/h.Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro.
Totalment muntada i provada. (P - 51)
4 SEDCOMPT3

u

Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica
hidrodinàmic Sedical model 440R503. SUPERSTATIC 440 1-1/4´´ 3,5
m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica,
sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un
cabal nominal de 3,5 m3/h amb connexió roscada 1-1/4´´, fabricat en
llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i
multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a
IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar.
- Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a
55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal
homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i
calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a
immersió de les sondes.
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades
des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un
sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz
per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb
sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de
comunicació.
Totalment muntat i probat. (P - 83)

709,61

1,000

709,61

5 EF5295B1

m

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,5
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 36)

12,44

3,000

37,32

6 EN316A17

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de
PN i preu alt, muntada superficialment (P - 47)

19,69

4,000

78,76

7 EN811684

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 54)

26,73

1,000

26,73

8 ENE16304

u

Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (P - 60)

18,41

2,000

36,82

9 EN721641

u

Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal
1'' i kvs=6,8, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada (P - 52)

85,52

2,000

171,04

TOTAL

Capítol

01.04

2.408,07

Obra

01

Pressupost 21031

Capítol

05

Elements i treballs connexió Camp de Futbol

1 EN791H

u

Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple funció
Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 91 - 3/4´´ 1.500 l/h - 6,60 gpm que

109,05

2,000

218,10
EUR
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garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza
el control incloent l' actuador. EVOPICV 91 és una vàlvula d'equilibrat
dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió
(amb un PN de 25 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb
volant extern d'ajust de cabal, regulador de pressió diferencial integrat
i funció de vàlvula de control amb opció d'ACTUADOR ON-OFF o
PROPORCIONAL (0-10V). Permet una potència térmica òptima de
modulació amb Carrera de 3mm ´´full stroke´´ per acomodar diverses
opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és accessible
externament en la part superior de l'eix. S'instal·larà tarada a
1.077l/h.Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro.
Totalment muntada i provada. (P - 51)
u

Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 150 l de capacitat, de
doble recipient concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable
AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència
elèctrica de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de
poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària,
vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica,
muntat vertical u horitzontalment i amb totes les connexions fetes (P 39)

815,44

2,000

1.630,88

3 EF4237EAIBNK m

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal
ref. 12435X15 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA , de 35 mm
de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressi, amb grau de dificultat mig i col·locat
superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a sostre. Inclou
també aïllament de 25mm i part proporcional de racoreria, Ts, colzes,
maniguets i demés accessoris per al correcte funcionament de la
instal·lació. Totalment muntat i provat. (P - 34)

27,12

4,000

108,48

4 EF4236CAIBNI m

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal
ref. 12428X12 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA , de 28 mm
de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat
superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a sostre. Inclou
també aïllament de 25mm i part proporcional de racoreria, Ts, colzes,
maniguets i demés accessoris per al correcte funcionament de la
instal·lació. Totalment muntat i provat. (P - 33)

22,30

4,000

89,20

5 SEDCOMPT3

Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica
hidrodinàmic Sedical model 440R503. SUPERSTATIC 440 1-1/4´´ 3,5
m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica,
sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un
cabal nominal de 3,5 m3/h amb connexió roscada 1-1/4´´, fabricat en
llautó.
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i
multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a
IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar.
- Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors).
- Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar.
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a
55ºC.
- Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament.
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal
homologat 100:1 del cabal nominal.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i
calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a
immersió de les sondes.
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades
des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un
sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz
per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb
sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de
comunicació.
Totalment muntat i probat. (P - 83)

709,61

1,000

709,61

2 EJAAU030

u

EUR
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6 ENE15304

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 59)

13,29

2,000

26,58

7 EN812677

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 56)

16,33

2,000

32,66

8 EN317A27

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64
bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 49)

35,88

2,000

71,76

9 EN315A17

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de
PN i preu alt, muntada superficialment (P - 46)

15,54

4,000

62,16

TOTAL

Capítol

01.05

2.949,43

Obra

01

Pressupost 21031

Capítol

06

Gestió de Residus

1 E2R45037

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km (P - 9)

6,34

3,200

20,29

2 E2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

21,00

4,400

92,40

3 E2R540D0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat (P - 10)

41,35

1,200

49,62

TOTAL

Capítol

01.06

162,31

Obra

01

Pressupost 21031

Capítol

07

Control de Qualitat

1 JEV3A304

TOTAL

u

Capítol

Partida proves d'instal·lacions i legalització. Inclou: les proves
d'instal·lacions tèrmiques, elèctriques i petrolíferes per a poder fer la
legalització de les modificacions d'instal·lacions realitzades, taxes,
inspeccions, prodeciments administratius i inscripció a RITSI.
(P - 73)

01

Pressupost 21031

08

Seguretat i salut

Capítol

u

Partida de seguretat i salut per a instal·lacions i construcció. A banda
de la partida específica de retirada de la coberta amb amiant la qual
disposa de partida interna. (P - 84)
01.08

1.500,00

1.500,00

Obra

TOTAL

1,000

01.07

Capítol

1 SEGISAL

1.500,00

1.250,00

1,000

1.250,00

1.250,00

EUR
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1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Obra Civil. Condicionament sala de calderes i sitja.
5.626,11
Capítol
01.02
Xarxa de distribució de calor i abastament serveis
6.850,83
Capítol
01.03
Instal·lació Caldera de biomassa i elements comple
39.581,83
Capítol
01.04
Elements i treballs de connexió a la Llar infants
2.408,07
Capítol
01.05
Elements i treballs connexió Camp de Futbol
2.949,43
Capítol
01.06
Gestió de Residus
162,31
Capítol
01.07
Control de Qualitat
1.500,00
Capítol
01.08
Seguretat i salut
1.250,00
Obra
01
Pressupost 21031
60.328,58
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
60.328,58
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost 21031

60.328,58
60.328,58

euros

Projecte executiu Caldera Biomassa i xarxa Benissanet

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

60.328,58

13 % Despeses Generals d´empresa SOBRE 60.328,58....................................................

7.842,72

6 % Benefici Industrial SOBRE 60.328,58............................................................................

3.619,71

Subtotal

71.791,01

21 % IVA SOBRE 71.791,01.................................................................................................

15.076,11

€

86.867,12

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VUITANTA-SIS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS )
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